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তরুণ নাটাকম ও নাট্যামোদীদের হাতে 





ড'চার কথা৷ 

'বগত যুগে বাংলা রঙ্গমণ্ো শহান প্রয়োগাচার্য এবং আধুনিক 

নাট্যভাবনার এক প্রধান পুরুষ সহ সেনের সঙ্গে ব্যান্তগতভাবে 

আমার সম্পর্ক ছিল একান্ত ঘাঁনন্ত। অপাঁরমেয় ঘেহ পেয়োছ 

তশর কাছে । শেষের দিকে, যখন ভান শরীরের দিক থেকে 

অনেকখানি অপটাু হয়ে পড়েছেন, তখনও আমার কাজকমের 

বাপারে তার আগ্রহ ছিল গ্রভীর। সাত্যকারের আধুনক 

মানুষ ছিলেন তান । থিয়েটারে পরীস্ণ-নিরখক্ষা এবং নতুন 

নতুন আন্দোলনে তর উৎসাহের অবাধ ছিল না । নাট্যজগতের 

'বাভন্ন সমস্যা নিয়ে প্রগাতিশীল আন্দোলনে, যেমন, নাট্যানয়ল্ত্রণ 

বিল-বিরোধশী আন্দোলনে আমরা সব সময় তার উপদেশ ও সহ- 

যোগিতা লাভ করোছি। - 

সতু সেন শুধু প্রথমই নন, একমান্র ভারতীয়, যানি দর্ঘ- 

কাল পাশ্চাত্যে হাতে-কলমে আন্তর্জাতিক নাট্যরশীত শিক্ষা করেছেন, 

পথবীর শ্রেন্ঠ নাট্যপারচালকদের মহড়াকক্ষ থেকে পাঠ 

নিয়েছেন । আমেরিকা, সোভয়েত ইউনিয়ন, জার্মানী, ইতাল 

প্রভীতি দেশে বশ শতকের প্রথম পর্বে নাট্য প্রয়োগের ক্ষেপে 



যে নতুন জোয়ার এসেছিল, তার প্রত্যক্ষ আঁভন্্রতা লাভের 

দুর্লভতম সৃযোগ ত'র হয়োছিল । শুধন তাই নয়, তানই একমাত্র 
ভারতীয়, যান একান্ত তরুণ বয়সে নিউইয়র্কের একটি খ্যাত 

নাট্যমণ্টে পাঁরচালকের পদে আঁধচ্ঠিত হয়োছিলেন । উডস্চকে 

(৬৬9০৭5609০1. 12185-19056) একটি নতুন থিয়েটার প্রবত'ন 

করেছিলেন ৷ ভারতণয় নাট্যকলার প্রাতিভূ শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও 

তার নাট্য সংস্থাকে পাশ্চাত্যের নাট্যামোদীদের কাছে পাঁরাঁচিত 

করার জন্য তার একক ভূমিকা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে । 

দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সতু সেন মণ্টে নাটকের উপস্থাপনা 

ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে রীতিমত বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন । নাটককে 

তন ঘণ্টার সময় সমার মধ্যে বেঁধে দেয়া, মনন্তত্ব-সম্মত আলোক- 

সম্পাত, বিভন্ন নৈসার্গক পারাস্ছীতির মণ্চ রৃপদান, ঘূর্ণায়মান 

রঙ্গমণ্চ নির্মাণ, শোভন 'শল্পরুচর সঙ্গে কারগাঁর দক্ষতার 

মশ্রণ ইত্যাদি বষয়গুলির উদ্ভাবনা এদেশে তাঁনই প্রথম করে- 

ছিলেন । এই প্রসঙ্গে 'ঝড়ের রাতে", “মহানিশা”, 'চরিতুহণন 

'দ্বই পুরুষ", “কামাল আতাতুর্ক' ইত্যাঁদ প্রযোজনার নাম বিশেষ- 
ভাবে করা যায় । সবাক চলচ্চিত্রের প্রথম যুগের একজন পাঁরচালক 

হিসাবেও 'তাঁন গৃরত্বপূর্ণ স্ঘান আঁধকার করে আছেন । তার 
শিল্প জীবনের ইতিহাস স্বার্থ হীন, কঠোর সংগ্রামের ও অধ্া- 

বসায়ের ইতিহাস । মণ্টে আলোকসম্পাতের কাজে দশর্ধকাল 

ঘনিষ্ঠভাবে জাঁড়ত থাকার দরুণ আমার পক্ষে প্রতাক্ষভাবে অনু- 

ধাবন করা সপ্তব হয়েছে যে বাংলা রঙ্গমণ্ডটকে তশার অবদানগুল 

কতখানি ধন করেছে । 

তান যে সময়ে এদেশে আলোকসম্পাত ও মণ্ড স্ছাপতোর 

কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, সে সময় প্রয়োগের উপযোগী উন্নত মানের 

যন্দপাঁত বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। রঙমহল থিয়েটারে 

যুন্ত থাকার সময় আম একটি কক্ষে কালের ধুলোয় জীর্ণ 



নানা ধরণের ধন্সপ।ীতি দেখতে পাই ॥। আমার ওৎসুক্য বিস্ময় 

ও শ্রদ্ধায় পারণত হয় যখন জানতে পার সে সবা'কদুই সতু 

সেন আধুনিক প্রয়োগ-কৌশলকে প্রকাশ করার জন্য নিজের 

পাঁরকন্পনা-অনুযায়শ নির্মাণ করোছিলেন। গভীর পাঁরতাপের 

[বিষয় এদেশে তাজ পর্যন্ত নাট্য-সংন্রান্ত কোনো 'মিউজিয়ম গড়ে 

ওঠোন, যেখানে বগত যুগের শিল্পীদের কাজকর্মের নিদর্শন- 

গ্লালকে রক্ষা করা, সেগ্ালর মডেল বা আলোকাঁচন্তর একালের 

সামনে তুলে ধরার ব্যবস্থা করা হয়েছে । সতু সেন ছাড়াও 

সেকালের পটলবাবু, পানুবাবু প্রভৃতি প্রয়োগাঁবদরা কি অবদান 

রেখে গেছেন, তা সাধারণের পক্ষে জানার উপায় নেই । সেকালের 

কথা তো বাদই 'দলাম, এই সোদনের বা অনাত-অতাতের 

অঙ্গার, কল্লোল, রম্তকরবশ ইত্যাঁদ মণ্টসফল নাটকের মণ্সজ্জা 

ও আলোকশম্পাতের চীরন্র কি 'ছিল, বঙমান ও ভাবয্যতের 

নাট্যানুরাগীরা তা উপলান্ব। করারও কোনো সুযোগ পাচ্ছেন না বা 

পাবেন না। এসব কিছুর মূলেই আছে আমাদের হীতহাস- 

চেতনা, শিজ্প-রশীতর রশক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে প্রয়োজনবোধ ও 

বৈজ্ঞাঁনক দ্বান্টভাঙ্গর অভাব ॥। একথা তাই অনেকেরই জানা 

নেই যে, মণ্১, নাটক ও থিয়েটার সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে সতু 

সেন কেবল আত্মস্থ করেন নি, অসংখ্য নাট্যকমর্শ ও নাটক- 

বঝয়ক ছাত্র-ছাত্রী তার পদতলে বসে আলোকসম্পাত, মণ্কারু 

এবং আভনয়-ীবজ্ঞান সম্পকে প্রত্যক্ষ পাঠ নিয়েছেন । 

সুখেব বিষয় তার জামাতা ও একানদের একজন প্রখ্যাত 

কাব আমতাভ দাশগুপ্ত তাঁর কিদ্বু কিছু রচনা, স্মৃতিকথা এবং 

তশর সম্পাক্ত বাভল্ন অনালোচিত তথ্য নিয়ে, এই মূল্যঘান 

গ্রন্থট সম্পাদনায় ব্রতী হয়েছেন। তকে আমার আন্তারক 

আঁভনন্দন জানাই । আম ও দেশের সমন্ত নাট্যকমর্ণ এই কাজের 

জন্য তশর কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম । 



আম আন্তারকভাবেই মনে কার, এই সগ্ফলন'টি প্রতি 

নাট্যকমণ, নাট্যামোদণ এবং 'বশেষভাবে নাটক-বিষয়ের ছান্র- 

ছাত্রীদের অবশ্য পাঠ্য করা উচিত । যে সব জায়গায় নাটকের 

পঠন-পাঙন চালু আছে, সে সব ক্ষেত্রে গ্রন্থটিকে পাঠ্/স্চির 

অন্তভূন্ত করা প্রয়োজন বগলে আমার বিশ্বাস ৷ 

পরম শ্রদ্ধেয় এক মহান নাট্য-প্রয়োগাচার্ষের নামাঙি ত 

গ্রন্থের সঙ্গে সামান্য বন্তব্য রাখার সুযোগ পেয়ে নিজেকে 

গোরবান্বিত বোধ করাছি । 

তাপস সেন 







আমার জন্ম বারশাল। বাবা উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ছিলেন দারোগা । 

শৈশবের বা কৈশোরের স্মৃতিচারণ ক'রে লাভ নেই, এখানে আমার কর্মজীবন 

সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা বলাই শ্রেয় মনে কার । তবে কাঙ্জ তো শুধু একটা 

একরোখা নদী নয়, তার সঙ্গে অনেক মানুষ, অনেক স্মৃতি ভেসে-আসা 

ফুলবেলপাতার মতো জড়িয়ে থাকে । জন্মেছিলাম ১৯০২ সালের চোঠা 

জ্বন, বয়স এখন সত্তর ছৃ"য়েছে, তাই বর্তমানের অবসরপ্রাপ্ত জীবনে ভিড় 

ক'রে আসে অনেক মৃখ, অনেক টানা-পোড়েনের কাহনী। এ সবকিছুরই 

অঞ্পবিষ্তর ছায়াপাত এখানে ঘটতে পারে । 

কাশী হন্দ্ব ঈবশ্বাবদ্যালয় থেকে ইলেকাট্রকাল হীঞ্জানয়ারং-এ একটি বৃত্ত 

পেয়ে ১৯২৫-এর এক মেঘলা দুপুরে টমাস কুকের জাহাজে চেপে বসেছিলাম । 
পেছনে রেখে এসেছিলাম আমার শুভার্থা আপনজনদের, আমার ফকিশোরা 

জাীবনসাঙ্গনীকে । | 

মতলব ছিল প্যারিসে কিছুদিন কাটিয়ে তারপর আমেরিকায় যাব । এই 
প্যারসেরই এক সন্ধ্যা আমার জাঁবন ও ভাঁবষ্যতের সমন্ত পাঁরকল্পুনাকে 

একেবারে অপ্রত্যাঁশত দিকে ঠেলে দিল। আর পাঁচটা ভারতাঁয় যুবকের 

মতো বিদেশ থেকে হীর্জীনয়ারং 'ডাগ্র নিয়ে দেশে ফেরার বদলে এক 

আবস্মরণীয় সাক্ষাৎকার আমাকে নিয়ে গেল এক সম্পূর্ণ অজানা অন্তিত্বে। 

জন্ম হল মণ-প্রয়োগবিদ্ সতু সেনের । 



আন্তানা থেকে বোরয়ে এক জনবহুল এলাকায় ঘুরতে ঘ্বুরতে অন্ধকার 

নামার আগে একটি রেল্তোরণয় ঢুকে পড়েছিলাম । ওয়েটার এসে দাড়াল । 

ফরাসি একেবারেই জান না, ইংরাঁজতে দু-একটা খাবার হুকুম করলাম । 

কিছুক্ষণের মধ্যে সে এক প্লেট মাংস নিয়ে ফিরে এল । বিরাট 'বিরাট টুকরো 

মাংসের দেখে বোঝার উপায় নেই কিসের মাংস । ভীষণ রক্ষণশীল হিন্দু 

বাড়ির ছেলে-_মনে মনে আতঙ্ক, গরুর মাংস নয় তো? হাত আর এগোতে 

চায় না প্লেটের দিকে । খুব একটা জবৃথবু অবস্থায় বসে আছ, এমন সময় 

পাশের টৌবল থেকে এক অসম্ভব ভার গলার আওয়াজ শুনলাম- হীগুয়ান ? 

চাঁকতে ফিরে দোঁখ এক দশাসই চেহারার মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, পোশাকে- 

আসাকে রাীতমতো খানদান । আবার প্রশ্ন করলেন- হীগয়ান 2 কথা 

আটকে গেল । শুধু বারদুয়েক ইতিবাচকভাবে ঘাড় নাড়লাম । আর 

একটু জোরে আবার প্রশ্ন করলেন__হিন্দ্ু ) একইভাবে উত্তর দিলাম । 

ভদ্রলোক বিনা দ্বিধায় আমার মুখোমুখি এসে বসলেন । পাঁরচয় জিজ্ঞাসা 

করলেন । যখন শুনলেন আম বাঙালি আর আমার জন্ম বরিশাল, তখন 

অকুীন্রম পূর্ববঙ্গের ভাষায় আমাকে সম্বোধন ক'রে বললেন যে আম হাত 

গুটিয়ে বসে আছ কেন। একটু উশখুস ক'রে আমার অস্বান্তর কারণ 

জানালাম । শুনে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলেন প্রো পুরুষটি । বললেন, 

আঁম মোছলমানের ছাওয়াল, শুয়র খাইয়া ফাক কইর্যা দিলাম, আর তোমার 

গোরু ছোয়নে ডর ! তার খোলাখুঁল কথাবার্তায় বেশ একটু বল আসাছল 

মনে, বললাম--আপনার নাম ? 

একটা 'সিঞ্লেট ধরাতে ধরাতে উত্তর দিলেন 'তান--হাসান শাহদ 

সারওয়াঁদ। অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করলাম, আপাঁন কি 'সেই হাসান 

সারওয়াঁদ, যান মস্কোতে বাণীশ্বরী অধ্যাপক হয়ে এসেছেন? আরও 

এলোমেলো এক গাদা প্রশ্নের উত্তরে তিনি কেবল একটি ইতিবাচক শব্দ 

করলেন-হ। কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করার পর থেকেই লক্ষ্য করলাম 

তার ভরাট মুখে ওৎসুক্যের অল্পাবন্তর অশাকিরুকি জেগে উঠছে । কিছুক্ষণ 

চুপ ক'রে থেকে তিনি প্রশ্ন করলেন--তুমি বুঝি নাটকের ব্যাপারে 
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ইস্টারেম্টেড 2 ইনণ্টারেম্টেড ! ছোটবেলা থেকে এককথায় আমি নাটক- 
পাগল । গীয়ে মাচা বেঁধে নাটক করেছি । কলকাতায় কলেজে পড়তে 

এসে আমার সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা কেটেছে দানীবাবু ও তরুণ 'শীশরকুমারের 

অভিনয় দেখে । শাশরকুমার ভাদুড়ী ছিলেন আমার দাদার বন্ধ, প্রশ্য়ও 

পেয়েছিলাম তার কাছ থেকে । ফলে রাত জেগে নাটক দেখা, সারাদন 

নাটকের কথা ভাবা, আমার এক জবরদপ্ত নেশা হয়ে যায়। যখন কাশীতে 

পাঁড়, তখন ছুটিছাটার কলকাতায় আসার জন্য যে হা-পিত্যেশ ক'রে বসে 

থাকতাম, তা শৃধু এই নাটক দেখার জন্য ।, 

সারওয়াদ সাহেব হচ্ছেন প্রথম ভারতীয়, 'যাঁন নাটকের কলাকৌশল 

শেখার জন্য যৌবনে দেশের মায়া কাটিয়ে রাশ্যা, আমেরিকা, জার্মান, বৃটেন 

ও ফ্রান্স চষে বোঁড়য়েছিলেন। গভীর আগ্রহের সঙ্গে তিনি কলকাতার 

নাট্য-আন্দোলনের বিষয়ে আমাকে অসংখ্য প্রশ্ন করছিলেন, সাধ্যমতো উত্তর 

দাচ্ছলাম আম । এক সময় খুবই উত্তোঁজত হয়ে উঠলেন তানি, বললেন, 

নাটকের ব্যাপারে তোমার যখন এত আগ্মহ, তখন এসব হঞ্জনিয়ারিং-টিয়ারিং 

পড়ার কি দরকার তোমার ? এখানে এসেছো, নাটক নিয়ে পড়াশোনা কর, 

হাতেকলমে কাজ শেখো, তারপর দেশে ফিরে গিয়ে তোমার শিক্ষাকে 

কাজে লাগাও । বাধা পথে না হেঁটে অন্তত একটা ছেলে নতুন 

সড়কে হাটুক। 

যেন একটা প্রবল ঝড় বয়ে যাচ্ছিল আমার ওপর 'দয়ে। জনাব 

সারওয়াঁদর প্রত্যেকটি কথা আমার বর্তমান ভাঁবষাংকে কুটোর মতো এক 

জায়গা থেকে আর এক জায়গায় উীঁড়য়ে নিচ্ছিল । সম্মোহতের মতো বসে 

ছিলাম । এক নাগাড়ে তিনি অনেকক্ষণ কথা বলে যাওয়ার পর ম্বদ্বকণ্ঠে 

প্রায় কৈফিয়তের সরে বললাম, এসব শেখার সুযোগ পাব কোথায়, আর 

কোনখান থেকেই বা আমার মতো নামহীন পাঁরাঁচাতহীন পরাধীন দেশের 

একটি ছেলের কাছে সে সুযোগ আসবে । সশব্দে টেবিল চাপড়ে তিনি 

বললেন, ঘাবড়াও মং । আঁম তোমাকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি । এ চিঠি 

নিয়ে সোজা নিউইয়র্কে ল্যাবরেটার থিয়েটারে চলে গিয়ে থিয়েটারের 
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পাঁরচালক 'রিচার্ড বালল্লাভা্কর সঙ্গে দেখা করবে । সব বন্দোবস্ত 

হয়ে যাবে । 

আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই তান এক লহমার মধ্যে একটি 

প্রমাণ সাইজের চিঠি লিখে ফেললেন ও তার ঠ্রিকানা 'দয়ে প্রায় নাটকীয় 
ডাবে আমাকে বললেন, আমোরকা থেকে সব জানিয়ে আমাকে 'চাঠি লিখবে, 

আঁম অপেক্ষায় থাকব । আমার দেহের ওপর এক 'বশাল ছায়া ফেলে তান 

মঞ্থখরভাবে রেন্তোরণর দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন । 

আঁভভাবকদের কাছে ছোটবেলায় বারবার সেই অমোঘ ঝাঁষবাক্য শুনোছ-__ 

ধন্ব-কে ছেড়ে যে অপ্রন্ব-র পেছনে ছোটে, তার প্রন্ব অগ্রুব দুই-ই যায় । সেই 

অমোঘ বচনকে ছাপিয়ে আমার বেহিসাব, আবেগতপ্ত মনে বারবার হাসান 

সারওয়াঁদর কণ্ঠস্বর বেজে উঠছিল, কোটের পকেটে তার চিঠিটি খচ্ খচ. 

ক'রে জানান দিচ্ছিল । 

সেপ্টেম্বরের এক রোদ-ঝলমল সকালে আমাদের জাহাজ এসে নিউইয়র্কে 

ভিড়ল। একে বিদোশ, তায় থার্ড ক্লাসের যাত্রী, জাহাজ কর্তুপক্ষ আমাকে 

বন্দরে নামতে দিলেন না। আমার মতো আরও কয়েকজনকে নিয়ে একটি 

ফেরি-বোট রওনা হল এীঁলস আইল্যাগ্ডের দিকে । সারারাত উন্মুস্ত ডেকে 

ছিলাম, বুকে ঠাগা বসে গিয়োছল । আমার কাশর ঘন ঘন দমক শদনে 

আমাকে আইল্যাণ্ডের একটি হামপাতালে নিয়ে বাওয়া হল। সেএক 

অত্যন্ত নোংরা হাসপাতাল--সেখানে খাবার তো দূরের কথা, জল পধন্ত 

ছু*তে প্ররীত্ত হচ্ছিল না। হাসপাতালের চিফ মোঁডক্যাল আফসার ছিলেন 
বেশ সহৃদয় স্বভাবের একজন তরুণ । তাকে অনেক বাবিয়েন্সুঝিয়ে একটি 

সাঁটীফকেট আদায় ক'রে পরের দন ভোরে আবার নিউইয়র্কে ফিরে এলাম । 

” মাটিতে পা দিতেই এক ভয়ঙ্কর অস্থান্ত এসে আমাকে গ্রাস করল ৷ যাঁদও 
আম ফরাঁস জানতাম না, তব্য প্যারিস শহরকে তার ব্রিস্টো আর পথের 

পাশের কাফেগলো-সমেত সব সময়ই বেশ ঘানষ্ঠ বলে মনে হতো । নিউ” 

ইয়রক সাধারণ মানুষের প্রীত ভ্রক্ষেপাবহশীন এক ময়দানবপুরী, দুনিয়ার 
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ডাকসাইটে বড়লোকদের লীলা-নিকেতন । বড় বড় আকাশহোৌয়া বাড়গুলো। 

নিষ্ঠুর স্পর্ধায় মাথা তুলে দাড়িয়ে আছে । প্রথম দর্শনেই একান্ত বিহবল ও 

ভশত হয়ে পড়লাম । সেলুন-বারগুীলতে পর্যন্ত বসার বন্দোবন্ত নেই ॥ 

সরাইখানাগুলোর চেহারা ঠাণ্ডা ও অভার্থনাহশীন । এক কথায়, পূর্ববাংলার 

এক গাঁয়ের ছেলেকে নিউইয়র্ক একেবারে ম্তাভয় এনে দিল । 

সোঁদন বিকেলেই আম দ্রেনে চেপে পিট.সবার্গের দিকে রওনা হলাম ? 

পট.সবার্গে আমার ম্নীর এক মাতুল থাকতেন, টাটা কোম্পানর লোক ॥ 

সোজা গিয়ে তার বাঁড়তে উঠলাম । 

দু-তিনাদন বিশ্রাম করার পর সেখানকার কার্নোগ ইনৃট্টিট্যট অব টেকনো- 

লাঁজতে গেলাম । কাশী হিন্দু 'বিশ্বাবদ্যালয় থেকে এ প্রাতষ্খানেই আমার 

পড়ার বন্দোবস্ত হয়োছল । 'ীগয়ে দেখলাম, সেখানে নাটক ও নাট্াযমণ্ঁ 

সম্পর্কে শিক্ষাদানের একটি বিভাগ আছে । ইলেকাদ্রকাল ইঞ্জনিয়ারং 

কোর্সে ভাঁত না হয়ে আম এঁ বিভাগেই নাম লেখালাম ৷ 

ক্লাস হতো রান্রে। আম 'বিদযৎসংল্লান্ত বিষয়ের ছাত্র, এ কথা জানতে 

পেরে স্কুলের অধ্যক্ষ আমাকে কাঁরগরী বিভাগে ঠেলে দিলেন ৷ মণ্ড সম্পর্কে 

কোনো ব্যবহারক আভজ্ঞতা আমার _ছল না। মাস ছয়েক কেবল ছুতোরের 

কাজ শিখে কাটাতে হল। 

বশ্বাবদ্যালয়ের মনোনশত বিষয় গ্রহণ না করার দরুণ আঁম কোনো বৃত্ত 

পাঁচ্ছলাম না। যাঁদও আত্মীয়ের বাঁড়তে ছিলাম, তবু নিজের হাতখরচটুকু 

পর্যন্ত সংগ্রহ করা আমার পক্ষে দুচ্কর হয়ে উঠোছল । কার্নোগ ইনৃম্টিট্যুটের 

লাগোয়া ওয়োস্টং হাউস ইলেকান্রক কোম্পাঁনতে লোকজন নাচ্ছল ৷ মাঁরয়।? 

হয়ে সেখানে ঢুকে পড়লাম । অ-দক্ষ মন্ত্রের কাজ । খাট্রুনি 'ছিল প্রবল । 

যল্পপাতি সাফ করা থেকে শুরু ক'রে ধাতু পাঁলশ--এককথায় যাবতীয় 

চঁকটাক অথচ পাঁরশ্রমসাধ্য কাজ করতে হতো । 

এভাবে মাস সাতেক কাটল । আমেরিকার মানুষের দ্রুত কথাবাতা, জীবন, 

পারবেশ কিছুটা ধাতন্ত হয়ে এল । অন্তত মাস দুয়েক খাওয়া-পরার মতো কিন্তু 
টাকা-পয়সা জাময়ে আবার রওনা হলাম আমার 'নিয়াত-_নিউইয়র্কের দিকে « 

উঠে 



প্রথম ক'দন চাঁল চ্যাপালনের 'ট্র্যাম্প'"এর মতোই কাটল আমার ৷ দুবার 

হোটেলে খাই, কখনো টিউব ট্রেনে কখনো পার্কে রাত কাটাই । পিট. সবার্গে 

থাকতেই মাঁকানদের সঙ্গে মেলামেশার ভয়টা কেটে গিয়েছিল আমার । 
সুযোগ পেলেই রান্তার লোকজনের সঙ্গে কথা বাল । এমনাক আম যে খোদ 

ভারতীয় তা প্রমাণ করার জন্য গভশর কাপট্যের সঙ্গে তাদের হন্তরেখাও 

বিচার করতে বসে যেতাম মাঝে মাঝে । 

সপ্তাহখানেক পর মালন পোশাক ও দ্বরুদূর বুক নিয়ে রওনা হলাম 

ল্যাবরেটরি থিয়েটারের পথে । জামার পকেটে সেই সধত্ব-রাক্ষিত, ল্যাবরেটার 

থিয়েটারের পাঁরচালক রিচার্ড বাঁলল্াভাস্কর প্রতি 'লাঁখত হাসান 

সারওয়াঁদর চিঠি । 

ল্যাবরেটার থিয়েটার । ২২২ ইস্ট &৪ নং রান্ডা। থিয়েটারের সঙ্গে যুস্ত 

ছিল যাবতীয় নাট্যাবষয়ক শিক্ষাদানের জন্য একটি প্রাতচ্ঠান, নাম, দি 

থিয়েটার আর্টস ইন্ষ্টিট্যুট । এই দুটি সংস্থার মালক 'ছলেন শ্রীমতশ 'মারয়ম 
স্টকুটন নায় এক প্রভূত বিশ্তশালিনী মাঁকন মাহলা। অবশ্য তার চারত্র 

আদো আমাদের দেশের পয়সাওয়ালা মালিকের মতো নয় । নাটক সম্পর্কে 

তার আগ্রহ ছিল জান্তব, এ বিষয়ে পড়াশোনাও করতেন প্রচুর । নিয়ামত 

প্রাতষ্ঠান দ্রাটতে আসতেন, শিক্ষাদানের প্রণালী, নাটকের মহড়া, মণস্জার 

কাজ, আভনয়-_সবাঁকছুই দেখতেন খুঁটয়ে খু টিয়ে । 

এক রাজনৌতক পালাবদলের মধ্য থেকে গড়ে উঠোঁছল ল্যাবরেটার 

থিয়েটার । সোভিয়েত যখন আন্টোবর মহাবিপ্লব সম্পন্ন হয়, তখন মক্কো 
আর্ট থিয়েটারের একটি বড় দল আভনয় করাছলেন প্রাহা-য় । এই দলে 

ছন্রলন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্য-পারচালক ভ্তানিষ্নাভীদ্ক-র সৃযোগ্যতম শিষ্য 

রিচা বালয্লাভাস্ক । ন্তানিষ্নাভস্ক অবসর গ্রহণ করার পর বাঁলক্লাতাস্কই 

মস্কো আর্ট থিয়েটারের হাল ধরেছিলেন । ছিলেন দুজন প্রখ্যাত আভিনেত্রী 

ও আঁভনয়-বিজ্ঞানের তৎকালীন অসামান্য শাক্ষকা মাদাম মাকিয়া উদ্পেন- 

ক্ষায়া ও মাদাম মারিয়া গেরমানোঙা । ছিলেন আরও অনেক মণ্%-স্থপতি, 
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রুপসক্জাবদ্, ব্যালে নর্তক ও নত“কণ- এককথায় পৃথিবীর এক চরম-বন্দিত 

আঁভনয়-কেন্দ্রের চালিকাশান্ত ৷ এ'রা প্রায় সকলেই ছিলেন হোয়াইট রাশ্যান 

বা তথাকাঁথত আভজাত রুশবাসী ৷ প্রোলেতারয় বিপ্লব তাদের ভীত ও 

সল্ন্ত ক'রে তলেছিল। দল নিয়ে বালগ্লাভস্কি আর 'ফরলেন না 

বপ্লবোত্তরু রাঁশয়ায়_-পাঁড় জমালেন নিউইয়র্কের দকে । নতদন নাট্য- 

আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র এই বিশাল সহর অধীর আগ্রহে ভ্রাম্যমাণ দলাটকে 

বুকে টেনে নিল । দলের প7নর্বাসন ঘটল নবানামত আমোরকান 

ল্যাধরেটাঁর থিয়েটারে । 

এ'রা ইয়োরোপের নাট্য-জগতে যুগান্তর নিয়ে এলেন । বিভিন্ন ভূখও 

থেকে দলে দলে ছান্রছাতী এসে ভিড় জমাতে লাগল থিয়েটার আর্টস 

ইন্ন্ট্যুটে । এদের প্রথম শ্রেণীর প্রাতভার আলোয় প্লান হয়ে গেল 

আমোরকার প্রাতটি থিয়েটার ও নাট্যাশক্ষাকেন্দ্র--এমনাক রূবেন মেমোলিয়ন 

ও ইভা লা গ্যালিয়নের মতো মহান পাঁরচালকদের অধঈন থিয়েটার গিজ্ড 

ও সাঁভক রেপেট্োর থিয়েটার পর্যন্ত । মাঁকান ছেলেমেয়েরা এমনিতেই 

জবর হুজুগে ৷ তারা ল্যাবরেটার থিয়েটারে সামান্য শিক্ষানীবাঁশ ও থিয়েটার 

ইনান্টটযুটে পড়াশোনা করার জন্য অধার হয়ে উঠল । 

থিয়েটারের পরিচালক বলিগ্ত্রাভস্কি তখন পরপর মণ্স্ছ ক'রে যাচ্ছেন 

চেখভ, তুর্গেনেভ, তলম্তয়, শেক্সপিয়র, মালে, মলিয়ের থেকে শদরহ ক'রে 

হাল আমলের ইবসেন, '্ফ্গুবার্গ, বার্নাড শ, ইউঢুজন ও”নল প্রমুখের 

নাটক । নয়া আঙ্গকে, নয়া বন্তব্যে অভূতপূর্ব 'শক্ষণপদ্ধীতি ও মণ্টসঙ্জায় 

এঁ সব ক্লাসিক ও নতুন নাটকের মণ্-প্রযান্ত সমকালান নাট্যতরঙ্গে জোয়ারের 

কাল ঘাঁনয়ে এনোছল। শুধু নাট্য-পারচালনাই নয়, বালম্লাভীস্ক-নাঁমত 

রুট চলাচ্চত্ 'রাসপুটিন” ও থিওডোরা গোজ, ওয়াইল্ড" হাঁলউডের' কায়েম 

দ্রনয়াকে পর্যন্ত বিচালত ক'রে তুলেছিল। এক মহান সংস্কৃতির দীর্ঘ 

'্রীতহ্য নিয়ে বালশ্লাভীস্ক ও তার সহযোগীরা হঠাং-বড়লোকের দেশ 

আমেরিকায় প্রবেশ করোছলেন ও সেখানকার শিকড়াবহীন নাটা-প্রচেন্টাকে 

অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাদানে ফলবান ক'রে তুলেছিলেন । মাদাম মারয়া 
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গেরমানোভা-র নাটক শিক্ষাদান সম্পর্কে নিউইয়র্ক টাইমস্নএর তৎকালশন 

প্রখ্যাত নাট্য-সমালোচক অলিভার সেইলর-এর উক্কৃসিত আভনন্দনপূর্ণ 

আলোচনা, আশা কার, এখানে কিছ? পাঁরমাণে উদ্ধার ক'রে দিলে অগ্রাসাঙ্গক 
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মাদাম মায়া উস্পেনস্কায়া-র খ্যাতি ছিল প্রধানত টাইপ-চারন্র 

আভনয়ে ও সে-সম্পাকিত শিক্ষাদানে । মোর ওয়ালেশ কা” ও “এ টেল অব 

টু ?সিটিজ'এ দুটি বৃদ্ধার জটিল চারন্রে তার আভিনয়ের কথা, আশা কার, 

একালের বছ চলাচ্চি্র-দর্শকের স্মরণে আছে । 

কিছক্ষণ ইতন্তত ক'রে হঠকারীর অদম্য সাহসে সরাসাঁর ধলিগ্লাভস্কি-র 

খাসকামরায় ঢুকে পড়লাম । সুসঈ্জিত ঘর। বিরাট এক ক্যাঁবনেট- 

টোবিলের ওপাশে বসে আছেন সেই শালপ্রাংশ;, প্রাথতযশা পুরুষ । সারা 

মুখে উক্জ্বল ব্যন্তত্ব ছাঁড়য়ে আছে । আমার পায়ের শব্দে চোখে চোখ 

রাখলেন সরাসার । কোনো বাক্যব্যয় না করেই জনাব সারওয়াঁদর চিঠিটি 

তার দিকে এগিয়ে দিলাম । সেটি আদ্যোপান্ত পাঠ ক'রে প্রায় যান্মিকভাবে 

বললেন তান, বেশ তো, ভাত হয়ে যাও । আবার নিজের কাজের মধ্যে 

ডুবে গেলেন। কিছুক্ষণ 'কংকর্তবাবিমূঢ় হয়ে দীঁড়য়ে থেকে বললাম, 
কিভাবে ভাত হব ? আমার টাকা-পয়সা নেই ! 

--তা হলে হবে না। এ সবের আমি কি জানি? খেশকয়ে উঠলেন প্রো । 

আসলে থিয়েটার ইন্ষ্টিটাটে ভাঁতি হওয়া গরীব লোকের সাধ্য নয়। 
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বছরে আট মাস ক্লাশ হতো । মাঁসক মাইনে ছিল একশো ডলার । এত 

টাকা কোথায় পাব আম? উপায়ান্তর না দেখে মারয়া হয়ে একেবারে 

খশটি ভারতীয় প্রথায় বালস্লাভাস্ক-র পা জাঁড়য়ে ধরলাম ও প্রবল কান্নাকাটি 

শুরু করলাম । ঠচেঁচামোচ শানে পাশের ঘর থেকে থিয়েটারের কনঁ 

মরিয়ম স্টকৃটন ছদটে এলেন । প্রবীণ পরিচালক পা ছাড়াতে চেন্টা করছেন, 

এক রোগা কালোমতন ছোকরা কিছুতেই তা ছাড়তে নারাজ-_এ আনর্বচনীয় 

দৃশ্য দেখে ভদুমহিলা তো হতবস্ব। বললেন, ব্যাপার কি, রিচার্ড £ 

বাঁলগ্নাভাম্ক বললেন, দস হিন্দ ইজ মোঁকং মাই লাইফ 'িজারেবল। 

দেখুন, আপাঁন এর জন্য কী করতে পারেন । 

অনেক বাাঝয়ে ভদুমাহলা আমাকে তার ঘরে নিয়ে এলেন । যথেজ্ট 

সহানুভূতির সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললেন । তারপর বললেন, 

ঠিক আছে । তোমাকে একটা স্কলারাঁশপ দেবার জন্য কামিটিকে অন:রোধ 

করব । আপাতত তৃঁম ভাত হয়ে যাও । 

আম প্রায় 'দাপ্বিজয়শর মতো তার ঘর থেকে লাফাতে লাফাতে বোরয়ে 

রান্তায় এসে দাড়ালাম । 

'পট্সবার্গের ওয়েছ্টিং হাউস ইলেকাট্রক কোম্পানিতে মজার ক'রে যা 

সামান্য অর্থ সংগ্রহ করোছিলাম, হিসেবমাফক খরচ করতে না পারায় তা 

অল্প কয়েকাঁদনের মধ্যেই ফাাঁরয়ে গেল । আমার স্কুল বা থিয়েটার আমাকে 

গবনা মাইনেতে পড়াশোনা করার বা কাজ শেখার সৃষোগ ক'রে 'দতে পারে, 

কিন্তু খেতে-পরতে দিতে পারে না। সুতরাং জরা হয়ে উঠল নিছক প্রাণ 

ধারণের ও আশ্রয়ের প্রশ্ন | 

সকাল আটটা থেকে থিয়েটার ইন্প্টিট্যটে ক্লাস শুরু হতো । ক্লাস 

শেষ হওয়ার পর পরই নাটকের আভনয় আরম্ভ হতো ল্যাবরেটার থিয়েটারে । 

অর্থাৎ সকাল থেকে রাত পরন্ত আমাকে সেখানেই থাকতে হতো । তারপর 

নভেম্বর-ডিসেম্বরের কামড়ে-ধরা শীতের মধ্যে প্বাস্তায় বেরিয়ে পড়তাম । 

খাওয়ার পয়সাটকু পর্যন্ত ফুরিয়ে গেল। অবস্থা প্রায় তিক্ষুকের পর্যায়ে 
এসে দাড়াল । রাতে কোনো রেন্ডোরায় ঢুকে লোকজনকে ভার়তবধষের 
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নানা সাত্যামত্যে গঞ্প বলে 'ডনারট্ুকু যোগাড় করার চেষ্টা করতাম । বলা 

বাছল্য, সে চেন্টা সবসময় ফলপ্রসূ হতো না। দ:পররে শ্রায়াদনই পেটে 

কিছু পড়ত না। 

এক রাতে চূড়ান্ত ক্ষংকাতর অবস্থায় ভয়ঙ্কর ঠাগার মধ্যে একটি পার্কের 

বেণে বসেছিলাম । হিমে চারপাশের আলো ত্রমশ ঝাপসা হয়ে আসাছল। 

পেটের মধ্যে এক অব্যন্ত ষল্পণা-_দুই কানে অশিশ্রান্ত ব"ঝ* পোকার ডাকের 

মতো শব্দ শুনছিলাম । হাতে পায়ে অসন্তব জ্বালা-_বৃঝতেই পার নি 

কখন ঠাণ্ডায় সারা শরীর একেবারে অসাড় হয়ে আসছে । মনে হচ্ছিল, 

চোখের ওপর একটা গভীর কালো পর্দা নেমে আসছে । ক্রমশ জ্ঞান লপ্র 

হচ্ছিল । 

তখন রাত কতো হবে খেয়াল নেই, প্রবল ধাক্কায় তাকিয়ে দোখ, সামনে 

একজন টহলদার পুলিশ । হয়তো সে আমাকে কোনো অসামাঁজক দুরন্ত 

বলে ঠাউরেছিল । আমি অসহায়ভাবে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, ঠাণ্ডায় 

জিভ সম্পূর্ণ আড়ন্ট, কোনো কথা বলতে পারাছলাম না। একটা কাঠের 

বৈণ্ডে শুয়ে পড়েছিলাম । 

[কিছুক্ষণের মধ্যেই সে পরো ব্যাপারটা হদয়ঙ্গম করতে পারল। 

আষাকে টেনে হিণচড়ে তুলে কাধে বয়ে রান্তা পেরিয়ে একটি পাবলিক বাথ.-এ 

নিয়ে এল । বাথরুমের দরজা বন্ধ ক'রে আমাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করল ও 

মাথার ওপর গরম জলের কল খুলে 'দিল। বহুক্ষণ ম্লান বরানোর পর 

আমার শরীর মুছে 'দিয়ে সে আবার ঠাণ্ডা জলে আমাকে আচ্ছা ক'রে ধইয়ে 

তার ওভারকোট 'দিয়ে ঢেকে দিল । সেখান থেকে আমাকে প্রায় বহন 

ক'রে একটি হোটেলে নিয়ে এসে ব্র্যাণ্ড সহযোগে বেশ কিছ; খাবার 

খাওয়ালো । 

আসলে খোলা জায়গায় অপরামিত ঠাগায় আমার শরাঁর 'হম হয়ে 

গিয়েছিল ।  প্যালশটি না এসে পড়লে সংজ্ঞা হারিয়ে সেরার মারাই 

যেতাম আম । 

খেতে খেতে প্রমশ সুচ্ছ বোধ করাছলাম । আমার শ্রাণকর্তা আমার 
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মুখোমুঁখ বসোঁছিল । ধারে ধীরে তাকে আমার পাঁরচয় জানালাম । 

খাওয়া শেষ হলে সেরান্রের মতো লোকটি আমাকে একটি আন্তানায় নিয়ে 

শোবার জায়গা ক'রে দিল । | 

এই অত্যন্ত সাধারণ অথচ সহদয় মানুষাটর নাম আম ভূলে গেছি। 

একটি প্রবাসী, আশ্রয়হণন, অন্তুন্ত তরুণের প্রতি সে ষে গভীর মানাবকতার 

পারচয় দিয়েছিল, তা আম জীবনে ভূলব না। সে এ হোটেলে আমার 

প্রাতরাশ ও রান্রে আহারের বন্দোবস্ত ক'রে দেয়, সংগ্রহ ক'রে দেয় এ 

হোটেলেই শেষরান্রে থালা বাসন ধোয়ার ও একটি সেল্গুনে জুতো পাঁলশ 

করার কাজ। তা ছাড়া রান্তার বরফ পাঁরচ্কার করেও কিছু উপায় করতাম । 

এভাবেই দিনে ও সন্ধ্যায় স্কুল ও 1থয়েটার এবং রানে হোটেল ও সেলুনে 

কেটে যেত। 

এককথায় সবাঁকছ্ুই শিখতে হতো থিয়েটার ইনৃন্টিট্যুটে। পড়তে হতো 

ক্লাসক ও আধুনিক নাটক, আলোর প্রয়োগ ও মণ্ট-সম্পাকত যাবতীয় বই, 

আঁভনয়শিক্ষা-সংক্রান্ত গ্রল্থাদি । পুরনো কাগজপন্রের মধ্যে খুঁজতে খুজতে 
কছ্বাদন আগে ইন্ট্টট্যুটের পাঠ্য-তালকাটি খুঁজে পাই । পাঠা-তালকাটি 

ছিল শবাঁচন্র-_হীতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, ভাষাতত্ব, অর্থনীতি, 'বাভন্ন দেশের 

সাহিতা--রুদুই বাদ ছিল না। এমন কি শার্লক হোমৃস-ও পড়তে হতো ! 

সাধারণ জ্ঞানের পাঠ্যস্ঠিতে ছিল 1915 8079 676 7807)9778, 002701669 

5000) 189080889 0052:98, 10900901805 2) 15]0) থেকে শুরু ক'রে 

93951608100. 0619: ভ০:0৪, নামক গ্রন্থ । সংগ্রহ করতে হতো ৩৯টি 

1থয়েটার-প্রোগ্রাম, ৮টি নোট বই, রং-সংক্রান্ত ৬টি নমুনা-গ্রন্থ । পড়তে হতো 

বশ্বনাট্য-ইীতিহাস, আধুীনক নাট্য-সাঁহতা, বর্ণালি-প্রক্ষেপণ পদ্ধাত, শেকৃস- 

পিরয় আমলের মণ্খসঙ্জা, স্পেনের স্টোইক ভাক্কর্য, ফোটোগ্রাফি ও 'চন্রকলা- 

বিষয়ক রচনা । যে সাময়িকপন্রগুলি অবশ্যপাঠ্য ছিল সেগুলির নাম £ [5 
0:986156 420, [1005 010980১0009 10692056108] 96001951009 826৪, 

0176 7116866 47৪ ও 009 0158289 
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প্রকরণ ও প্রয়োগ-সংক্রান্ত পাঠ্যস্চির অন্তভন্ত ছিল £ 70০ 799০০: 2৫ 

[1088629, 1610191) 10911061085, 1099160 20 6179700906) 01096] 

10806108 800. [80097 13901518610 93070176080 10 001)/0, 1:0010 

০0107 10 10171660600, 00101 8100. 169 11170881011 0] 11011008609 ০01 

00107, 1181)6 000 917800, 10101) 0107 00107 1১1৮:0151706), ৮1905] 

[1]019190, 45761110101] 10181)6, 1076106]7 &2৮ ইত্যাদ গ্রণ্থ । যেসব নাটক 

পাঠের মধ্যে জোব দেওয়া হতো, সেগুলিব মধ্যে ছিল শকুন্তলা ও 

মৃচ্ছকটকের অনুবাদ, গিলবার্ট ক্যামনের চারটি নাটক, স্দ্রিগুবার্গ, 

পরানদেল্লো, মেটারলিংক, গল্সওয়াঁদ এবং শেক্সাঁপয়রের নাট্য-সমগ্র । এ 

ছাড়া এীমাঁল ডাকনসন ও ওয়াল্ট হুইটম্যানের কাঁবতা, চার্লস ডিকেন্সের 

গ্র্থাবলী ও এডগার এলেন পো-র রচনা অবশ্যপাঠা ছিল । আশা কার এই 

বানর চারন্রের গ্রথ্থ-তালিকা পড়তে পড়তে সুধী পাঠকবন্দ ইতিমধ্যেই 

আমাদের অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের করুণ অবস্থার কথা ভেবে সহানুভ.তিতে পর্ণ হয়ে 

উঠেছেন । অন্যান্য ছান্হান্র*রা রাতে পড়ার সময় পেত । অথচ সে-সময়টা 

আমাকে আমার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করার জন। ব্ন্ত থাকতে হতো । ফলে 

শরীর ও মনের ওপর অবর্ণনীয় চাপ পড়ত ॥। মাঝে মাঝে ভাবতাম সবাকদ্ু 

ছেড়ে দিয়ে চলে যাই । অথচ বাস্তবে আমি বাধ্যতামূলকভাবে নিয়ত নাটকের 

জগ্গীতেব অতল নেশায় প্রাতাঁদন গভীরভাবে নিমাজ্ঞজত হয়ে পড়ছিলাম । 

আমার শিক্ষানাবাশর মুখ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম মণ্সচ্জা ও 

আলোক-সম্পাত। আমার পরম সৌভাগ্য হয়েছিল রবার্ট এডমণ্ড জোন্স, 

মর্মান বেলগেন্ডেস ও লিভিংন্টোন প্লাএর মতো অসামান্য কৃতী প্রয়োগ- 

বদৃদের কাছে অন্তরঙ্গভাবে শিক্ষা গ্রহণ করার । এ'রা প্রত্যেকেই ছিলেন 

স্বস্ববভাগে সমস্ত পাশ্চাত্তা নাট্য-আন্দোলনের স্বীকৃত দিকপাল । , 

মাস আহ্টেকের মধ্যে অবস্থাকে আমি কিছুটা আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে এসে- 

ছিলাম । নিশ্চয়ই আমার অসহনীয় পারশ্রমে কিদ্ু ফল ফলেছিল, '২৬ 
সনে জুন মাস থেকে আমাকে বালস্ত্রীভাস্ক তার ন্ৃনিয়ার আপ্রেনটিস হিসেবে 

1নযুন্ত করলেন । নর্মান বেলগেভ্ডেস-ও মণ্টসজ্জার ক্ষেত্রে আমাকে সহকারণ 
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[হিসেবে টেনে নিলেন । নতুন ছান্রছারীদের হাতে-কলমে কাজ শেখানোর 

অল্পাবন্তর দায়ত্ব আমার ওপর বর্তেছিল। পু 

থিয়েটার ও ইনৃ্টট্যুট থেকেই সপ্তাহান্তে এসব কাজের মাধ্যমে আমার 

একার পক্ষে মোটামুটি প্রয়োজনীয় অ্বর্থাগম হতে থাকে । এর ফল ভালোই 

হল। হোটেল ও সেল্গুনের কাজ ছেড়ে দিলাম আম । থিয়েটারের কাছেই 

ছোট্ট একটা আযাপার্টমেন্ট নিলাম । নিজেই রেধে খেতাম ৷ পড়াশোনার 

জন্য পুরো রাতটাই 'নাবঘ্নভাবে হাতে এসে গেল আমার । 

থিয়েটার ও ইন.ন্টিটুটের স্বত্বাধকারণী শ্রীমতী 'মারয়ম স্টকূটন আমাকে 

অত্ন্ত প্লেহের চোখে দেখতেন । আমার ব্যান্গত জাবন সম্পর্কেও তার 

প্রগাঢ় ওংসুক্য ও নজর ছিল । হয়তো আমার কঠোর পাঁরশ্রম, একগুয়োম 

ও আন্তারকভাবে কাজ শেখার প্রয়াস তাকে আকৃন্ট করেছিল । ভদ্রমাহলার 

স্বামী তখন গত । তাদের একটি কন্যা তখন 'ববাহিতা, একমান্র পুন্রসন্তানও 

জরশীবকা উপলক্ষে দূরাণ্চলবাসী । খুখই নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে হতো 

প্রোট়াকে ৷ একদিন থিয়েটারের শেষে তিন আমাকে ঠার বাঁড় নিয়ে গেলেন । 

ডিনারের পর দুজনে যখন কফি পান করাঁছ, তখন তীন্ প্রস্তাব করলেন, 

আম শুধু শৃধু পয়সা খরচ ক'রে আযপার্টমেন্টে না থেকে তার বাড়িতে এসে 

থাঁক না কেন-_-এতে আমারও লাশ্রয় হয় এবং তারও একজন সঙ্গী জোটে। 

বলা বাহুলা, শ্রমতণ স্টকৃটনের এ প্রস্তাব ছিল বামনের হাতে চাদ পাওয়ার 

তুল্য। আম তার প্রাত কৃতজ্ঞতায় আভভ্ত হয়ে গেলাম ৷ পরদিনই আমার 

পুরণীথপন্ত ও বাক্স প্যারা সমেত তার আশ্রয়ে এসে ঘণটি পাতলাম । 

মায়ের মতোই আমার প্রবাস-জাবনের প্রাতকূলতাকে শ্রামতণ স্টকৃটন তার 

প্নেহচ্ছায়ায় ঢেকে রেখোঁছিলেন । তাকে আম বরাবরই 'মাদার' বলে সম্বোধন 

করতাম ।“দেশে ফিরে আসার দশর্ঘকাল পরও, যতাঁদন তান জীঁবত ছিলেন, 

ঠার সঙ্গে চিঠিপরে আমার ঘানষ্ঠ যোগাযোগ ছিল । আমার জীবনে যা কিছু শুভ 

ওসাফল্য এসেছে, তা এই মাদারেরই দাক্ষিণ্যে। আমার বেপরোয়া ও বৌহস্যাব 

স্বভাবকে তানি যতদূর পেরোছলেন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে এনোছলেন । আজ 

ও এই অশন্ত প্রবশণ দেহে রোমাণ্চের উদ্যম হয় ঠারবাঁড়র দোতলারবারান্দার 
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সেই প্রির কোণাটর কথা স্মরণ হলে । ডিনারের পর ঘেরা বারান্দায় দুজনে 

বসতাম | কথা বলতাম ইন্স্টি?্যট নিয়ে, থিয়েটার নিয়ে । দীর্ঘ আলোচনা 

চলত”দেশাবদেশের নাটক ও আঁভনয় প্রসঙ্গে । কখনো কখনো আলোচনার 

[বিষয় হতো একান্ত ব্যান্তগত ॥ তিনি আমাকে উৎসাহ দিতেন, উত্তোজত 

করতেন, আমার ভাঁবধ্যৎ জীবনের পারকম্পনার ছক অণকতেন। 

ভারতীয় খাবারের খুব ভন্ত ছিলেন মাদার । শাঁনবার থিয়েটার ও ইন্- 

ন্ট দুই-ই বন্ধ থাকত । নানারকম রান্না করতাম নিজে, আমাকে সুখী 

করার জন্য মাদার যে কোনো খাবার জিভে দিয়েই এমন মবখভাঙ্গ করতেন, 

যেন অমুতের স্বাদ গ্রহণ করছেন । র 

প্রায় প্রাত শাঁনবার তার সঙ্গে ডিনার খেতে আসতেন এক পরম 

র্পবান ুবাপূরুষ। এই আগন্তক সম্পর্কে অত গোপনীয়তা রক্ষা করতেন 

মাদার । অন্ধকারে নিঃশব্দে ভদ্রলোকের ছোট্ট সেডান গাঁড়টি বাঁড়র দরজায় 

এসে থামত । অধশধর আগ্রহে তার অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়য়ে থাকতেন 

মাদার । আগন্বক এলেই 'তান তার হাত ধরে একান্ত ব্যান্তগত স্টাঁডিতে 

নিয়ে ষেতেন। তাদের সাক্ষাৎকার ছিল একান্তই তাদের- কোনো তৃতণয়্ 

ব্যান্তুর সেখানে প্রবেশাঁধকার ছিল না। এমনাক এরকম একজন ব্ন্তি 

মাদারের কাছে আসেন, পাঁরচারকবর্গ বা আমার পক্ষেও তা বাইরে আলোচনা 

করা 'নাঁষদ্ধ ছিল। ডনারও সারতেন তারা এ স্টাডতে বসে। দুজনেই 

পোলাও ও ফাউলকার খেতে ভালোবাসতেন । আম নিজে পরিবেশন 

করতাম । রাত একটু বোশ হলে 'নজেই গাঁড় চালিয়ে অন্ধকারের মধো 

মিলিয়ে যেতেন ভদ্রলোক । তার উপাস্থিতি ও মাদারের আচরণ আমার 

কাছে এক রহস্য-নাটকের মতো আকর্ষণীয় বিষয় ছিল । 

হঠাৎ একাদন শুনলাম লক্ষ লক্ষ যুবতণর "চত্তচণ্লকারণ প্রখ্যাত চলঠ্চিন্রা 
[ভনেতা রুডল্ফ ভ্যালেনটিনো মারা গেছেন। আমার দুর্ভাগা, তার 

আভনীত কোনো চলচ্চিত্র তার মৃত্যুর পূর্বে আমি দেখি নি। ভ্যালেন?নোর 

স্বত্যুসংবাদ পাওয়া মাত্র মাদার শোকের পোশাক ধারণ করলেন ও তামাকে 

'নয়ে লোকান্তারভ আঁভনেতার মরশরীর শেষবারের মতো দর্শনের জন্য 
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বোরয়ে পড়লেন। হলিউডে প্যারামাউন্ট স্টুঁডও-তে অসংখ্য গুণগ্রাহণর 
সমাগম হয়েছিল রাঁক্ষত দেহটিকে ঘরে । ভিড় ঠেলে বহুকম্টে আমরা 

শবাধারের কাছাকাঁছ এলাম । এবং ম্বৃতৈর মুখের দিকে তাঁকয়েই নিজের 

অজান্তে আম অদ্ফুটভাবে আর্তনাদ ক'রে উঠলাম । এ যে সেই শানবারের 

রহস্যময় আগন্বুক ! তার জীবিত অবস্থায় কোনোদিন মাদার তর সঙ্গে 

আমাকে পাঁরচিত হওয়ার সুঘোগ দেন নি। শুধু দুঃখ নয়, মাদারের ওপর 

প্রচণ্ড আভমান হল । যাঁদ পূর্বাহ্ন জানতে পারতাম তিনি রূডল্ফ ভ্যালেন- 

টিনো, তা হলে কার কি ক্ষাত হতো ? 

পরে ব,ঝোঁছলাম, মাদার ঠিকই ক'রোছলেন। ভ্যালেনটিনো ছিলেন 

তার সময়ের নায়কদের মধ্যে জনীপ্রয়তায় অগ্রাতদ্বন্শ । দর্শক, 1বশেষত 

মাহলা-দর্শকেরা তকে একবার দেখার জন্য একেবারে পাগল হয়ে থাকত । 

আমার বয়স তখন অস্প। খুব স্বাভাঁবকভাবেই হয়তো তর সঙ্গে আমার 

পারচাত ও মাদারের কাছে তার আগমন-বাঙ্া গোপন করতে পারতাম 

না বাইরের বন্ধু-বান্ধবের কাছে । ফলে, অজ্পাঁদনের ভেতরই ব্যাপারটা 

পাচ কান হয়ে যেত এবং মাদারের কাছে আসাও ভ্যালেনটিনোকে বন্ধ করতে 

হতো। 

1থয়েটার কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই আমার কাজকর্মের ভেতরে ভ্রমোন্ন তির 

আভাস পাঁচ্ছলেন। "২৭ সনের জুন মাসে কর্তৃপক্ষ আমাকে সহকারণ 

টেকাঁনক্যাল 'ডরেন্রের পদে উন্নত করলেন । এবং এ বছরেরই শেষাঁদক 

দিয়ে আম অন্যতম সহকারী পাঁরচালকের পদ লাভ করলাম । নমান 

বেলগেন্ডেস সন্তানসম গ্লেহ করতেন আমাকে । গভীর যত্পের সঙ্গে তিনি 

আমাকে শেখাতে লাগলেন আলো-্প্রক্ষেপের মনন্তাত্বক পদ্ধীত, সেট” 

নর্নাণের ডাইমেনশান-বোধ, নাটকের চরিন্র-অনযায়ী মণ্চসক্জা ও অন্যান্য 

প্রয়োগপদ্ধাত । 

এই সময় বলিম্লাভাঞ্কর পারচালনাধীন পর পর দু নাটকে আম 

তখর পুধান সহকারখ হিসেবে কাঞ্জ করার সুষেগ পাই । ব্লডওয়ের বিখ্যাত. 
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পুযোজক উইনথু্প এমৃস যখন মকাডো' নামে মণ্টসফল নাটকাঁটিকে 

চলচ্চিত্রে আকার দিতে চাইলেন, তখন তান বালগ্লাভস্কির স্মরণাপন্ন 

হলেন,। আমোরকার স্টূভডিও-জগতের সঙ্গে সেই আমার পুথম ঘনিষ্ঠ 

পাঁরচয় । সর্বাধাঁনক যল্পাঁত ও শ্রেষ্ঠ কমর্দের সহযোগে এই চলাচ্চিঘ্রাট 

রূপায়িত হওয়ার কালে বলিম্্লাভীস্ক আমাকে সরাসার সহযোগী পাঁরচালক 

হিসেবে গ্রহণ করেন । পূর্বতন আঁভজ্ঞতা ছাড়া এ কাজ করা আমার পক্ষে 

পায় অসম্ভব হতো, যাঁদ না তানি সদাসব্বদা আমার পতিটি প্রয়াসের 

পেছনে উপাস্থত থাকতেন ও প্রেরণা যোগাতেন । আমাদের সৌভাগ্য, 

মকাডো” ছাবটি প্রচণ্ড জনাপ্রয়তা অর্জন করেছিল । এ সময় তদানণন্তন 

বৈশাকছ প্রখ্যাত চলাঁচ্প্লাীভনেতা ও আঁভনেত্রণদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার 

সুযোগ আমার হয়। অন্যান্যদের প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে পড়ে মোর 

পিকফোর্ড চাঁল চ্যাপালন ও ডগলাস ফেয়ারব্যাংকূস-এর কথা । 

আর একটি স্মৃতি এই বদ্ধবয়সেও আমার অগ্তরে অমলিন হয়ে আছে। 
তা হল সে সময়ে পৃথবার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বলে বান্দতা সারা বার্নার্ড-এর 

আঁভিনয় স্বচক্ষে দেখার আবস্মরণায় স্মৃতি । 

শুনতে পেলাম সারা আসছেন আঁফয়ূম ভডেভাইল 1থয়েটারে আভনয় 

করতে । জাবত অবস্থাতেই কিংবদাশ্ততে পাঁরণত-হওয়া আঁভনেন্রীকে 

দেখার জন্য থিয়েটারের দরজায় সমন্ত নিউইয়র্ক ভেঙে পড়ল। 
সারা-র বয়স ও আঁভনয়-ক্ষমতা তখন পশ্চিমগামী । তার শরশর 

দুরল হয়ে পড়েছিল ও সেই দুর্বলতা তশর সুরেলা কণ্ঠস্বরকে কিছ-টা 

আচ্ছন্ন করেছিল। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছিলেন 'তান, স্বাভাবকভাবে 

চলাফেরা করাও বেশ একটু কঠিন হয়ে পড়েছিল তর পক্ষে । হয়তো 

তশর আন্তম পর্যায়ের আঁভনয় দেখে তকে বিচারের চেষ্টা কিছুটা 

হঠকারতারই নামান্তর । 

তবু যখন সারা লস্ আঙ্জেল্স-এ এলেন, পরপর কয়েকটি রজনী 

পাদপ্রদশপের সামনে দাড়ালেন, স্পন্ট অনুভব করলাম, বয়স ও আসন্ন মৃত্যু 

ত'র প্রাতভাকে রাহ্গ্রন্ত করতে পারোন । 
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আঁফয়ুমে তর সহমাভনেতা-আঁভনেণ প্রত্যেকেই ছিলেন দুদক্ষ নট- 
নটা। সারা মণ্ে প্রবেশ করার আগে একজন সুদর্শন তরুণ আঁভনেতা 

অসামান্য আঁভনয় করছিলেন এবং দর্শকদের একেবারে সম্মোহত, ক'রে 

ফেলোছিলেন । আমি ভাবাছলাম, বৃদ্ধা সারা কিভাবে এই তরুণের অভিনয়কে 

আতিক্রম ক'রে দর্শকদের ওপর প্রভাব বস্তার করবেন ! 

তখনই মণ্চের একেবারে বা দিক থেকে বিনা আড়ম্বরে বিনা ভূমিকায় 

প্রবেশ করলেন সারা বানার্ড। কোনো আলোর বৃত্ত গিয়ে তাকে উইংস-এর 

ভেতর থেকে টেনে নিয়ে এলো না। 

সারা একটি বিরাট পিয়ানোর ওপর রক্ষিত এক বাস্কেট সাদা 

'করুপানাঁথমামের পিছনে এসে মন্থর পায়ে দাড়ালেন এবং শান্তভাবে ফুলগ্ৰীল 

সাঙ্জাতে লাগলেন । তার নিজের হাতে আরও কিছু ফুল ছিল, সেগুঁলকে 

ভেতরে ভেতরে গর্জে দিলেন ৷ সারা ঘরে বাতাস বয়ে যাওয়ার মতো মৃদু 

আওয়াজ হল এবং মুহূর্তের মধে। মণ্ের মাঝখানে দাড়ানো এঁ তরুণ যুবাপুরুষকে 

ছেড়ে দর্শকদের দৃষ্টি সারা-র প্রাত নিবন্ধ হল । তিনি এ আঁভনেতা বা 

অন্য কোনো চারন্রের দিকে বিন্দ্রমান্ত দুক্পাত না ক'রে আশ্চর্য মনঃসংযোগের 

মাধমে নিজের কাজ ক'রে যাচ্ছলেন । যখন ফুল সাজানো শেষ হল, তিনি 

ধীর পায়ে একট কোনাকুঁন-ভাবে মণ্টের সামনের দকে হেটে এসে আগদনের 

চুল্লির পাশে রাঁক্ষত একাঁট আর্মচেয়ারে বসলেন । এমনভাবে আগ্দনের দিকে 

তান ঝুকে তাঁকয়ে রইলেন যে মনে হচ্ছিল শীর্ণ, অশন্ত শরাঁরকে চাঙা 

ক'রে তোলার জন্য চুল্পর সমস্ত উত্তাপ তান চোখ দিয়ে শুষে নিচ্ছেন। 
একবার, এবং একবারই মাণ্ত এ প্রগলভ তর্ণ আঁভনেতার দিকে দৃষ্টি নক্ষেপ 

করলেন এবং সে দৃষ্টিতে গভীর প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা যেন মূর্ত হয়ে উঠল । 

তারপর নিঃশব্দে তান একই সঙ্গে তন্ণাটর কথা শুনতে লাগলেন ও তর 
ছোট্ট” সুন্দর হাতদু'টি উল্টে-পাল্টে দুলতে সেঁকতে প্ররস্ত হলেন। তনুণের 

কোনো কোনো উন্ততে তর দৃম্টি ও ঠোটের রেখার সামান্য পারবর্তন 

ঘটাছিল, এবং আধক কোনো চাঞ্চল্য ছিল না। 

আভনেতা'টর দশর্ঘ সংলাপ শেষ হলে আগুনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে 
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তিনি ঠাণ্ডা, নরম গলায় কয়েকটি কথা উচ্চারণ করলেন । তণর স্বরনিক্ষেপণের 

মধ্য কোনো বাহাদ্বরি বা কুন্তির প্যাচ ছিল না। এক গভীর 'বিষপ্পতার 

একেবারে বুকের ভেতর থেকে সে কণ্ঠস্বর বাষ্পের মতো বেরিয়ে এসে ধারে 

ধারে সারা হল আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছিল। তর প্রায় কথাই আম অনুধাবন 

করতে পার ন, কন বিনা "দ্বিধায় অনুভব করেছিলাম যে আঁম পৃঁথবণর 

সবশ্রেম্ঠ আভনেন্রীর সামনে মন্তনুগ্ধ হয়ে বসে আছি । আমার শাক্ষকা 

মাদাম উস্পেনস্কায়া আভনয় শিক্ষাদানের সময় যে কেন নৈঃশব্দের 

ভাষা”কে অসাধারণ গুরুত্ব দিতেন, সারা বানার্ড্এর আভনয় দেখে তার 

তাৎপর্য আম গভীরতমভাবে উপলাবধ করতে পেরেছিলাম ! 

১৯২৮-এব প্রথম দিকে আমাকে টেকনিক্যাল ডিরেইরের পদে উন্নত 

করা হল। একাঁদকে হনৃ্টট্য্টে শিক্ষকতা অন্যাদকে ল্যাবরেটারতে 

থিয়েটারের মণ্ট ও আলোকসক্জার ভার গ্রহণ--এই উভয় গুরৃদায়িত্ব আমাকে 

বহন করতে হচ্ছিল। এই সময় চেখভের "থি. 'সস্টার্স", “আঙ্কল ভানিয়া” 

তলন্য়ের 'রেসারেকশন', “ওয়ার আগ 'পিস', মেটারীলংকের 'বু বাড”, 

শেক্সাঁপয়রের “মিড সামার নাইট্স 'ড্রম", জশা জাক বান্নাড-এর দি পালাঁক 

ফায়ার ইত্যাঁদ নাটকে আমার ভূমিকা ছিল প্রয়োগপ্রধানের ৷ ব্রডওয়ের 

নাটাজগতে ন্রমশ আমার পার চিতি প্রসার লাল্ড করাছল । 

বত্তের বাইরে ছড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা দিন 'দিন তীব্রতর হচ্ছিল । িয়েটার 

শ্িজ্ভ ও 'সাঁভক রেপের্টোর থিয়েটারের মহড়া দেখতে যেতাম প্রায়ই । 

আমোরকার নাট্য-আন্দোলনের নবতরঙ্গে এই থিয়েটার দুটির অব্দান 

অসাধারণ ৷ দু'টি থিয়েটারেরই জন্ম গ্রিনিচ গ্রামে-_যে গ্লামটিকে আমোরকার 
শিল্পণ-বৃদ্ধজীবী-লেখকদের মন্কা বলা হতো। শুনোছ, আজও হয় । 

এই থিয়েটার দুটিতে রূপক ও সংকেত-্নাটক আতিনয়ের নিরন্তর নিরণক্ষা 

চলত । স্মরণযোগ্য যে থিয়েটার 'গিজ্ড-ই আমোরকায় প্রথম ইতীজন ওপানলের 

নাটক,ও সিভিক রেপের্টোরি থিয়েটার প্রথম বার্নাড শ-এর নাটক এণ্চ্ছ 
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করোছল । এই থিয়েটার দ্বাটর দবাচ্টভাঙ্গ ছল বৈপ্লীবক । 'বৈল্লীবক' কথাটাকে 

অবশ্যই আম শিল্পগত অর্থে এখানে ব্যবহার করছি । যেকোনো প্রাতষ্ঠা- 
নিকতার বিরৃদ্ধে এই সংস্থা দ্বুটির প্রযোজক, পাঁরচালক ও অভিনেতৃবর্গ 

সরাসাঁর বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন । এর জন্য এ*দের চলাঁত ধায়ার বিরুদ্ধে 
কম লড়াই করতে হয় নি-_স্থুল, পারহাসাপ্রয় ও পুরনো নাট্য-রীতিতে 

আস্মাবান মাঁকিন দর্শকদের সামনে একটির পব একটি দুঃসাহসী নাটক 

প্রযোজনা ক'রে এ'রা চ্যালেঞ্জের দণ্তানা ছুড়ে দিয়েছিলেন। ইভালা 

গ্যাঁলিয়নের পারচালনায় 'সাভক রেপেটোরি থিয়েটারে যখন বান্নাড শ-র বহু- 

বতাঁকত “মিসেস ওয়ারেন্স প্রফেশন' নাটকটি অআভিনত হয়, তখন মাঁকন 

নাটারাীসকসমাজে একই সঙ্গে চরম প্রাতকৃল মনোভাব ও তীব্র ওংসুকোর 

সণ্টার হয় 

ইউঁজন ওশনলের 'মো'ঁনং বিকামূস ইলেক্ট্রা'-র মহড়া যখন থিয়েটার 

গিজ্ড-এ চলাছল, সেই সময়ই এঁ যশস্বী নাট্যকারের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের 

সুযোগ হয় । নাটকাঁট পারচালনা করাছলেন রুবেন মেমোিয়ন । ইউজন 

এককোণে একাঁট টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়য়ে 'নর্বাকভাবে মহড়ার 'দিকে 

লক্ষা রাখাছলেন । দেখাঁছলাম, অত্যন্ত 'নাঁবম্ট হয়ে তানি আভনেতাদের 

প্রতিটি চলাফেরা ও সংলাপ-উচ্চারণ নজর করছেন । সম্ভবত দ্বিতীয় অক্কের 

একটি দৃশ্যের মহড়া চলাকালীন '্জা, না, এ হতেই পারে না" বলে আত্মাবস্মূত 
ইউাঁজন হঠাৎ চিৎকার ক'রে উঠলেন। আভনেতৃবর্গ একেবারে তটস্থু। 

পাঁরচালক বুবেন ইডাঁজনের কাছে ছুটে এসে প্রাণপণে তাকে বোঝানোর 

চেন্টা করলেন যে আঁভনয়ের প্রয়োজনেই এঁ দৃশ্যের ঘটনা ও সংলাপ কিছুটা 
পালাতে হয়েছে । বুবেন-এর বস্তব্য আমার কাছে যথেম্ট বান্তব 

ও প্রণিধানযোগ। বলে মনে হচ্ছিল । কিন্তু ইউজিন কিছুতেই তশর যুক্তি 
মানতে নারাজ ৷ দুজনের প্রচণ্ড কথাকাটাকাটি শুরু হল। শেষে ইউঁজন 

পারজ্কারভাবে ঘোষণা করলেন যে তর নাটকের যাঁদ একটি সংলাপ-ও 

পারবত'ন করা হয়, তা হল 'স্িপ্ট নিয়ে চন্তপত্র 'ছি'ড়ে ফেলে তিনি সোজা 
থিয়েটার থেকে যোরয়ে বাবেন। বাধ্য হয়ে নাট্যকারের ইচ্ছাকে 

গা 
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মেনে নিতে হল রূবেন-কে । এমনই একগু'রে, জোঁদ ও প্রচণ্ড আত্মাবহ্থানী 

ও"নিল। 

নাটক পাঁরচালনা ও প্রযোজনার বশধাধরা ছকের বাইরে যে নতুনত্বের 

সণ্টার থিন্লেটার গিল্ড করেছিল, তা আমার মতো অনান। থিঙ্ছে্ীরেল তরুণ 

আভিনেতা ও প্রয়োগাবদৃদেরও যথেন্ট আকৃল্ট কবত। মার্কো পোলো-র 

জীবনী অবলম্বনে রূবেন মেমোলিয়ন যখন 'মার্বোস মিলিয়ন্স' নামে ও" 

নিলের একটি নাটক পাঁরচালনা করছিলেন, তখন সেই নাটকের মণ্টসচ্জা ও 

আলোক-সম্পাতের জন্য তিনি আমাকে নির্বাচিত করেন । ওয়াশিংটন 

পোস্ট ও নিউইয়ক টাইমস-এ আমার কাজের উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছিল। 

'আম ব্যান্তগতভাবে বুবেনের মতো চিন্তাশশল ও আঁভনবন্ধে বিশ্বাসী 

পাঁরচালকের সঙ্গে কাজ করে যথেন্ট উপকৃত হয়েছিলাম । 

আমেরিকার অন্যান্য থিয়েটারের কাজ-কর্ম দেখারও প্রত্যক্ষ সৃযোগ 

আমাব হযেছিল এ সময় । আসলে প্রত্যেকাট প্রাতচ্ঠিত 'থয়েটারেরই 

আঁভনয় থেকে মণ্চকৌশলের নিজস্ব চার আছে । হাতে-কলমে ভালোভাবে 

কাজ শিখতে হলে ব্যবহারক আঁহগ্তার মধ্যে বৈচিত্যও আনা প্রয়োজন-_ 

এই সত্য উপলাক্ধ করতে আমাব অসুবিধে হয় নি। 

আমাদের থিয়েটারে প্রথমে শিক্ষার্থঁ ও পরে একজন সফল অভিনেতা 

হিসেবে প্রাতষ্ঠা লাভ করেছিলেন 'ক্রুণ্চযান হেগেন নামে এক বিস্তবান 

যুবক | তর সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ হনে ওঠে । প্রখ্যাত ভ্রমণকেন্দু 

গরপ ভ্যান উইনকূল হল্স-এ আমরা দুজন মলে একটি বাংলো ত্রুয় 

করোছলাম । সাধারণত শাঁনবার সেখানে চলে যেতাম, সোমবার ভোরবেলা 

আবার সেখান থেকে রওনা দতাম। এই স্থানটির অপর নাম ছিল 
উডজ্টক হিল্স। ভার সৃন্দর, মনোরম জায়গা । বছ পাঁরব্রাজক ও 

গনউইয়র্কবাসণ ছবিতে এখানে বেড়াতে আসতেন । অনেক ধনাঢ্য ব্যান্তর 

গ্রীষ্ম-আবাস ছিল এখানে । 

প্রধানত আমার ও হেগেনের প্রচেষ্টাতেই এখানে একটি পরীক্ষামূলক 
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নাট্যশালা গড়ে ওঠে । এটির নামকরণ করা হয় উডস্টক প্রেহাউস। 

ল্যাবরেটরি থিয়েটারে সম্পূর্ণ ইচ্ছামতো কাজ করার সৃযোগ আমাদের “ছিল 
না। পূ 'নাঁদন্ট এক কঠোর শৃঙ্খলা ও রশীতমাফিক চলতে হতো । নিজেদের 

মাথায় নান্্টা'রকল্পনা আসত, নতুন ধরনের নাটক প্রযোজনা ও মণ্সঙ্জা 
গাঁরবেশন করার ইচ্ছে হতো । সেই তাগিদ থেকেই নিজেদের মতো করে 

আমরা উডস্টক প্লেহাউস গড়ে তাল । কলমে ক্রমে থিয়েটার ইনস্টিট্যুট ও 

ল্যাবরেটার থিয়েটারের অনেকেই আমাদের এই আঁভনব প্রয়াসকে সফল 

করতে এাগয়ে এসোঁছিলেন ৷ গরমের ছ্বাটিতে সপ্তাহে চার দিন আঁভনয় হতো 

এখানে । প্রেক্ষাগৃহ প্রায় সময়েই পাঁরপূণ থাকত । আমেরিকার বড় বড় 

দৈনিকগীলতে আমরা এভাবে বিজ্ঞাপন দিতাম £ 
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উভদ্টকে নাট্যাঁভনয় আমাকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ এনে দিয়ে- 

ছিল'। মহৎ প্রয়োগ-শিক্গেপের আন্তর্জাতক রূপরেখাটিকে উপলাদ্ধি করার 

গভশরতর আগ্রহ বোধ করছিলাম । ল্যাবরেটার িয়েটার থেকে একবছরের 

ছুটি নিয়ে এক সন্ধ্যায় বাঁলন অভিমুখে রওনা হলাম । 

বছাঁদন ধরে জগৎবিখ্যাত ম্যাক্স রাইনহার্ড থিষেটারের খ্যাত শুনে আসাছ । 

হলিউডের চলচ্চন্র-সং্াগুল তাদের নতুন আভনেতা-আভনেত্রীদের বিশেষ- 

ভাবে তাঁলম দেওয়ার জন্য রাইনহাড: থিয়েটারে পাঠাতেন । চাঁল চ্যাপালনের 

চলচ্চিত্রের নতুন নায়ক-নায়কাদের কাছে তো এখানে অন্তত বছরখানেক 

শিক্ষা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক ছিল । 

ম্যাক্স রাইনহার্ড আন্তর্তক নাট্য-আন্দোলনে যে ধারাটির জন্ম 'দয়ে- 

ছিলেন, তার নাম সামারকবাদ । সৈন্যসুলভ শৃঙ্খলার মাধ্যমে দুষ্টব্য প্রাতাট 

জিনিসকে স্পঞ্ট ও প্রত্যক্ষ ক'রে দেখানোই ছিল তখর রখীত। তান ষে 
নাটকগ্বীল নিধাচিত করতেন, চরিঘ্ে সেগুলি হতো কলোসাস । কোনো 

ধোয়াটে ভাব বা অস্পন্টতা তিনি পছন্দ করতেন না। বড় বড় বিষয় নিয়ে 

কাজ করতেন তান । এক কথায় বলা যায় তব নাটা-প্রয়োগে শৃঙ্খলা ছিল 

ময়দানবের সৃষ্টির শৃঙ্খলা ॥ জার্মান জাতর চরিন্ের মধ একই সঙ্গে গভার 

মননশীলতা ও গঠনক্ষমতার যে মিশ্রণ দেখা যায়, তারই উদ্ত্বল প্রতখক হয়ে 

উঠেছিল রাইনহার্ড িয়েটার । হিটলারের ভাষায় বলা যায়, রাইনহাড 

স্বভাবে ও আভিজাত্যে ছিলেন পুরোপুরি 'নার্ডক টাইপ'-এর মানুষ । 

আ'ম যখন বাঁজনে যাই, তখন রাইনহার্ড 1থয়েটারে “দি মিরাক্ল' নামে 

একটি নাটকের অভিনয় হচ্ছিল । এই নাটকে নায়কের আঁভনয় ক'রে মরিস 

গেস্ট নামে এক শ্লাভ তরুণ প্রচণ্ড খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । অস্কার 

ওয়াইল্ড-এর সঙ্গে তর চেহারার আশ্চর্য মিল ছিল। পরবতাঁ কালে 

মারসের সঙ্গে লস আঙজ্েল্স-এ আবার সাক্ষাং হয় । তখন তিনি মেত্রো- 

পাঁলটান অপেয়া হাউসের স্বনামধন্য নট । 

রাইনহা থিয়েটারের চাঁরন্রের ঠিক বিপরশত রূপ দেখেছিলাম ফ্রান্সে 

জাক কোপো (0০০০৪ )-পাঁরচালিত নাট্যাভনয়ে । ফরাসি গণীতকবিতা ও 
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গাঁতনাট্যের রুপতন্ময়তা ও ব্যঙ্জনা সৃা্টর সূক্ষ্ম অনুভ-তমালাকে পাদপ্রদশীপের 

সামনে তুলে ধরতে জাক কোপো-র অক্লান্ত প্রয়াস ছিল । তশর পারচর্দীলত 

আঁধকাংশ নাটকই 'ছিল রূপক এবং সংকেত-নাষ্ঠ্য। বদলেয়র থেকে শুরু ক'রে 

মালার্মে পর্যন্ত ফরাসি কাঁবদের কাঁবতায় যে ভাবঘন আত্মঘুখনতা ছিল, 

কোপো ছিলেন সেই প্রবাহের নাট্য-ভগ্গীরথ | প্রতশকশ মণ্চসচ্জা, কুয়াশান্তীর্ণ, 

মৃদ্র বর্ণালি প্রক্ষেপণের ভেতর দিয়ে প্রেক্ষাগ,হের দর্শকদের সামনে তিনি এক 

হীন্দ্রয়াতীত লোকের দুয়ার খুলে দিতেন । কোপো-পারচালিত নাট্যাভিনয়ের 

আবেদন ছিল আঁত্মক ও কাব্যধমর্শ ৷ বশ্বনাট্য-আন্দোলনের ইতিহাসে তাকে 

পস্পারচুয়ালিজম'-এর প্রবন্তা হিসাবে স্বীকৃতি দান করা হয়েছে। 

১৯২৮, *২৯ ও "৩১ সনে মস্কো যাওয়ার সৃযোগ পেয়েছিলাম । 

বপ্লবোন্তর রাশ্যায় নাট্য-প্রযোজনার চাঁরন্র ও বিষয়বন্তু যাঁদও সাধারণভাবে 

পারবাতিত হয়েছিল, তবু মস্কো আর্ট থিয়েটার ও বলশয় থিয়েটারের গ্রীতহ্য 
মোটামুটি বজায় ছিল । ব্যালে নৃত্যের জন্মভূমি রাশ্যা। স্বাভাঁবকভাবেই 

1বাভন্ন ব্যালে ও অপেরা-প্রদর্শনশ আমার মনে গভীর আবেদন সৃম্টি করেছিল । 

কিন্তু আমাকে সবচেয়ে বোশ আকৃম্ট করেছিলেন খ্যাতনামা নাট্যপাঁরচাপক 

মেয়ারহোজ্ড । তর পাঁরচালনায় পুশকিন-অবলম্বনে প্রযুস্ত অপেরা, চেখভ 

ও ম্যাঞ্সিম গোঁকি-র কয়েকাঁট নাটক দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার | রাশ্যার 

আভনেতা-অভিনেত্রীরা এককথায় অসাধারণ । আঁভনয় ছিল তদের রন্তে । 

তখদের আঁভনীত নাটক দেখেই বু'ঝাঁছলাম যে নিউইয়র্কের তরুণ-তরুণীদের 

দিয়ে চেখভ আঁভনয় করনো ক পণুশ্রম ! দলগত আভনয় বলতে কি বোঝা 

যায় মেয়ারহোজ্ভ-পারচালত গোঁকির 'লোয়ার ডেপৃথ' দেখার পর্বে সে 

সম্পর্কে আমার কোনো স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। প্রাতাঁট চাঁরন্রের সংলাপ, 

চলাফেরার ওপর এমন পুঙ্খানৃপৃঙ্খ নজর ও সমান গ্রৃত্ব দিতে আমি মেয়ার- 

হোল্ডের পূণ আর কোনো নাটাপরিচালককে দোখ ি। যে সমন্টি-আভনয় 

সমাজতাল্লিক ধারার নাট্য-প্রযোজনার সম্পদ, তা প্রথম মেয়ারহোল্ডের হাতেই 

সম্বন্ধ হয়ে উঠোছিল । 

যখকে বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম নাটাপারচালক বলে শ্রদ্ধা নিবেদন 
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করা হয়, সেই ভ্তাঁনল্লাভাদ্কর সঙ্গে অবশ্য রাশ্যায় আমার সাক্ষাৎ হয় নি। 

তশরই সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন আমার আচার্য বাঁলল্লাভস্কি--তখর কাছ থেকে 

এ অমর রূপকারের সৃম্টিনৈপুণ্য ও প্রয়োগ-দক্ষতা সম্পর্কে এত কাহিন+ শুনে- 

ছিলাম যে, তান আমার স্বপ্নের পুরুষে রূপান্তারত হয়োছিলেন। ১৯২৯ 

সালে রাশ্যা থেকে ফেরার পথে শুনলাম তান সুইট. জারল্যাণ্ডে এক আরোগ্য- 
ীকেতনে আছেন । অধার আগ্রহে ছুটে গেলাম । হাসপাতালের প্রাঙ্গণে 
একটি 'ডিভানের ওপর শুয়ে ছিলেন তিনি। তখন তর চলংশান্ত ন্ট হয়ে 

গিয়েছিল। বালরেখাঞ্কত প্রশস্ত ললাটে অন্তগামী সূর্য ও আসন্ন মৃত্যুর 

ছায়া। শ্বেতশুন্র আবন্যন্ত শশ্রু বুক ছাঁপয়ে নেমে এসেছে । মান্র মিনিট 

পাচেকের জন্য ত*াকে দর্শন করার অনুমাতি পেয়োছলাম। এ অজ্পসময়ের 

মধ্যে ম্বদ্বকণ্ঠে তান ত'র শিষা-ীশষ্/াাদের সম্পর্কে আমাকে দু-একটি পুশ 

করেছিলেন । 

বৃটেনে গিয়োছলাম গর্ডন ক্রেগের কাজ দেখতে । তান আমার প্রাত 

যথেন্ট সদয় আচরণ করেছিলেন ; এমনাঁক তর পাঁরচালত নাটকের মহড়া 

দেখার দুর্লভ সুযোগও দিয়েছিলেন। মানুষের জায়গায় মণ্ে বস্তুকে 

উপস্থাপন ক'রে সেগুলির মধে/ মানাবকতা আরোপ করার, অত্যন্ত দুর্গৃহ 

প্রচেম্টায় ব্রতী হয়েছিলেন ক্রেগ । বিরাট বিরাট সেট নিয়ে কাজ করতেন 

তান । বযল্রযুগের চরিত্রকে ধরতে ক্রেগ বিশেষভাবে সচেন্ট ছিলেন । 

সাধারণভাবে তর রীতিকে ব্লক থিয়েদ্রকাল বাতি নামে আখ্যা দেওয়া 

হতো । আপসহীন ব্যান্তত্বে ও নিজস্ব বৈশিল্ট্যে ক্রেগ ছিলেণ ইয়োরপীঁয় 

নাট্যজগতের সবচেয়ে বিতাঁকত পুরুষ । 

পাশ্চাত্যের 'বাভন্ন নাট্যমান্দির প্রদক্ষিণ ক'রে ফিরে এসে আমু আবার 

ল্যাবরেটরি থিয়েটারের কাজে মন দিই । আমার অবন্থা তখন ক্ষুধায় ব্যাকুল 
তরুণ বৈনতেয়-নন্দনের মতো । 'বভিন্ন নাট্যধারা তখন আমার চিন্তায় সংঘাত 

সৃন্টি করছে, অথচ সমীকরণের স্থিতি লাভ করে নি। এই সময় আমি 

প্রখ্যাত নাট্যপারচালক ওয়াল্টার হ্যাম্পডেনের সঙ্গে 11828 ০1 481 এবং 

রবার্ট এডমণ্ড জোন্স ও চ্যানিঙ পোলকের সঙ্গে '&:. 20075 9005 
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ভূখণ্ডে ঘ্রয়ে নিয়ে যেতে । ল্যাবরেটার থিয়েটারের জনৈক ছাত্রের 

সহায়তায় এই সময় আমার সঙ্গে আমোরকার সবচেয়ে খ্যাত ইমপ্রেসারও 

শ্রীমতী এলিজাবেথ মারবার-র সঙ্গে যোগাযোগ হয় । শ্রীমতী মারবার 

ছিলেন মাকন সংস্কীতিগতের একেবারে উচুতলার মালা ॥ তার 
সংযোগ ছিল অসাধারণ । দেশ-ীবদেশের শ্রেষ্ঠ নাট্য-সংস্া, বুদ্ধজণীবণী, 

লেখক, সঙ্গীতজ্ঞ ও শিক্পীদের 1তাঁন, বারবার আমোরকায় এনে জড়ো 

করেছেন । তান যে-সংস্থাঁটির উদ্যোস্তা ছিলেন, সোঁটর নাম ফিলাডেলাফয়া 

গাযারাণ্টি ট্রাস্ট । 

কলকাতার নট ও পাঁরচালক 'শাশরকুমার ভাদুড়ী-র খ্যাতি তখন 

মধ্যগগনে ৷ ভারতীয় নাট্যমণ্ের এই শ্রেষ্ঠ পুরুষের প্রতিভার কিছুটা পারচিতি 

মাঁকন ও ইয়োরোপায় নাট্য-পিপাসুরা যাতে গ্রহণ করতে পারেন, তার জন্য 

আমি বিশেষভাবে সচেন্ট হয়েছিলাম | এখানে শিশিরকুমার ও তগর দলের 

আগমন এবং তশাদের কয়েকাঁট নাট্যানুষ্ঠানের কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না 

তা জানতে চেয়ে আমি 'বাভন্ন উদ্যোন্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলাম ৷ এ 

বিষয়ে আমাকে প্রভূত পারমাণে সহায়তা করোছলেন প্রখ্যাত আঁভনেতা ও 

পরিচালক এরিক এলিয়ট । কলকাতার থিয়েটার সম্পরকে তিনি ষথেন্ট 

ওয়াকবহাল ছিলেন এবং আমার মতো তিনিও ছিলেন শাশরকুমারের 

গুণমুগ্ধ ভন্ত । 

এলিজাবেথ মারবারি আমার চিঠির উত্তর দলেন ও শীশরকুমার সম্পকে 

বিস্তারত জানার জন্য আমাকে দেখা করতে অনুরোধ করলেন । তানি তখন 

রশীতমতো বন্ধা । হাটতে পারেন না। হুইল-চেয়ারে চলাফেরা করেন । "কন 
তর মাথ। 'ছিল অত্যন্ত সাফ এবং তিনি ছিলেন প্রখর বুদ্ধির অধিকারিণী । 

ব্যাপক'অভিজ্ঞতা তার মধ্যে কঠোর বাঞ্তববাদের জল্ম দিয়েছিল । প্রথম 

সাক্ষাৎকারের কয়েকাঁদন পর বিস্তারত জানতে চেয়ে তান আমাকে একটি 

চিঠি লখলেন। এই চিঠিতেই তশর বান্তববৃদ্ধর স্বচ্ছ পাঁরচয় 
পাওয়া যায় ঃ 
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ইতিপূর্বে পয়লা এপ্রল শ্রীমত মারবার এ 'বষয়ে ও শিশিরকুমার 

সম্পকে" ওংসুকা প্রকাশ ক'রে আমাকে আর একাট পত্র দিয়েছিলেন । তশর 

চাঁঠ পাওয়ার পূবেই সন্ভাব্য ছুন্তর শতণবাল জানিয়ে শীশরকুমারকে আম 

কেবল করেছিলাম । 
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শ্রীমতী মারবারর অজ্ঞাত ছিল যে ইতিমধ্যেই আমি ৩"র প্রাতটি প্রশ্নের 

উত্তর চেয়ে শিশিরকুমারকে একটি দ্ধ ও 'বস্তারত পনর দিয়েছিলাম । তশর 

বাভন্ন নাটক সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদপত্র ও সামায়ক পণ্রের যাবতায় 

সমালোচনার কপ চেয়ে পাঠানো হয়োছিল। সেই চিঠিতে আম 'শাশর- 

কুমারকে জানাই যে তর দলের নিজস্ব পোশাক, দৃশ্যপট ও আঁভনয়ের পক্ষে 

প্রয়োজনীয় অন্যান্য 'জানসপন্ধ কলকাতা থেকে নিয়ে আসতে হবে। 

জানিয়োছলাম, তশকে 'নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে নিউইয়কে এসে 

পৌছতে হবে এবং এখানে তিনি যেসব নাটক মণচ্ছ করতে চান, সেগ্লর 

কোনো কোনোটির ইংরাজি অনুবাদ ক'বে আনতে হবে । শ্রথমতণ মারবারির 

ইচ্ছা ছিল, যাতে 'শাশরকুমারের দলে একজন উচ্চগ্তরের নৃতাশিল্প' ও বেশ 

ভালো একাঁট নৃতোর দল থাকে | সে কথাও উন্ত পত্রে আমি তশকে জানাই । 

আম শাশরকমারকে দশর্ঘমেয়াদি উত্তরপ্প্রতুযুন্তরের অপ্রয়োজনধয়তা উল্লেখ 

কার ও সরাসাঁর জানতে চাই যে তিনি আদো আসতে প্রস্তুত কি না। 

শ্রীমতী মারবাঁর-র অপর একটি আভলাষ ছিল নিউইয়কে মহাত্মা 

গান্ধীর বন্তুতার ব্যরন্থা করা । সে সম্পর্কেও 'তনি আমাকে বারবার চিঠি 

লেখেন । আম তর অনুরোধ মহাত্মাকে লিখিত আকারে জানাই । তখন 

ভারতবর্ষে জাতাঁয় কংগ্রেসের আধবেশন চলাছিল। মহাত্বাজ আমাকে 

জানান যে এ বিষয়ে যা কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার, তা আঁধবেশনের শেষে 

কংগ্রেস কর্মপরিষদের সভাতেই গৃহীত হবে । দুর্ভাগাবশত "শেষপর্যন্ত আমার 

প্রচেস্টা ফলপ্রস হয় নি। 

সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কানাডায় । তিনি ইম্পিরিয়াল এডুকেশন 

৩ গ্রি৯ 



কনফারেন্সে এসোছলেন । কিন্তু শ্রীমতী মারধাঁর কখনোই আমার এ 

সম্পরকিত পুনঃপুন প্রস্তাবে আগ্রহ দেখান নি । 

আবার শাশরকুমারের প্রসঙ্গে ফিরে আসি । শ্রশমতশ মারবারির 

আমন্প্রণ গ্রহণের সংবাদ দিয়ে তিনি আমাকে একটি চিঠি দেন। তর 

পাঠানো কেবল-এর চারাদন পরই চিঠিটি এসে পৌছয়। পন্রপাঠ আম 

তকে নিয়োন্ত বস্তব্যগু'লি জানাই £ 
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আঁম একই সঙ্গে আশায় ও উদ্বেগে দিনযাপন করছিলাম । স্পন্ট বুঝ! 

পারাছলাম যে এক প্রচণ্ড দুরূহ কাজে হাত 'দয়েছি। একবার মুনে হচ্ছি 

যাঁদ শিশিরকুমারের দল এখানে মণ্-সাফল্য অর্জন করে, তাহলে ভারছে 

নাট্য-আন্দোলনে এক নতুন 'দিগন্তের উন্মেষ হবে । তারই পাশাপাশি আশক্ক 

ছিল কম নয়। পৃঁথবশর শ্রেঠ নাট্য-পাঁরচালক ন্তানিস্্রাভীস্ক একসঃ 

তর অজেয় মস্কো থিয়েটার গ্রুপ নিয়ে আমোরকার বুকে 'দা্বজয়ের র 

চালয়ে গেছেন। তখনও প্রীত একবছর অন্তর নিয়মিত তর কুশীলবদে 

নিয়ে আমোরকায় আসতেন ডাকসাইটে জামান পারচালক ম্যাক্স রাইনহাড' 

এসেছেন দলবলসমেত জাক কোপো, গর্ভন ন্রেগ প্র মহান নাট্যশিজ্প? 

আমেরিকার নাট্যামোদী দর্শক ও সমালোচকদের তারা সম্পূর্ণভাবে আভভূ 

ও আচ্ছন্ন ক'রে রেখে বিশাল বিত্ত অজ্ন ক'রে দেশে ফিরে যেতেন । এ 

পটভূমিতে এক ভারতাঁয় নাটকের দলকে এদেশে আনার প্রয়াস তো দূরে 

কথা, চিন্তা প্রকাশ করাই অনেকের কাছে দুঃসাহস বলে নিন্দিত হা 

পারত । 

আম শাশরকুমারকে অন্তত ছ”ট নাটক ভালোভাবে প্রস্তুত ক'রে নি 

আসতে অনুরোধ করোছলাম-_একাঁট এাতহাসিক, তিনটি পৌরাণিক, একা 

ফ্যা্টাস অথবা অপেরা এবং একটি আধুনিক সমস্যামূলক নাটক । বু 

বাহল্য, তর মতো মহান আভনেতা ও পাঁরচালকের ওপর আমার ব্যান্তগ, 

মতামত চাঁপয়ে দেওয়ার কোনো ইচ্ছেই ছিল না, তবু অত্যন্ত কুণ্ঠার সঃ 

আমার কলকাতায় থাকাকালীন দেখা তর দুটি নাটকের নাম আম উল্লে' 

করেছিলাম । একটি “সীতা” ও অপব'ট “আলমগীর; । 

নিউইয়কেরে নাট্যামোদীদের পক্ষপাত ছল গ্রীতিবছল, রোমাশ্টিক 

'বপররসাত্মক নাট্যানুষ্ঠানের প্রাত। তা ছাড়া বিভিন্ন আগত্বক দলের এ 
উচ্চন্তরের নাট্য-প্রযোজনা দেখতে তারা অভ্যঙ্ত হয়ে পড়োছলেন, যার ফছে 

পোশাক, আভনেতবর্গ, মণ্সঙ্জা ইত্যাদি বিষয়ের মান একেবার প্রথম শ্রেণী; 

না হলে তখদের মনোরঞ্জন হতো না। অথচ কলাকৌশলের দিক থেবে 

ভারতীয় মণ তখনও তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট অনগ্রগর | 
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আমি চেয়েছিলাম, অন্তত গোটা দুই নাটক যেন ইংরজি ভাষায় 

আভিনাত হুয়। শাঁশরকুমারকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম যে তাঁর দল যেন 

এমনভাবে গাঠত হয়, ষশদের সবাই ইংারীজ বলতে পারেন । এর প্রধান 

কারণ, আমার মাথায় পারকল্পনা ছিল হলিউডের চলচ্চিন্র-ীনমাতাদের 

ভারতীয় দলটর প্রাত আকৃন্ট করা ও তশদের মাধ্যমে অন্তত একট নাটকের 

চলচ্চিত্রে রূপাযণ । আম যাঁদও জানত।ম যে প্রত্যেকটি ইংরাঁজনবিশ 

আভিনেতাআভনেত্রীর চেয়ে আম শিশিরকুমারের কাছে অসন্তব দাঁব করছি, 

তবুও কেন যেন আমার মনে হতো তিনি সমন্ভ অসম্ভবকেই সম্ভব করতে 

পারঙ্গম । 

শ্রীমতশ মারবার-র নদে শ্রমে আম শাশিরকুম্মরকে এখানকার খরচ- 

পন্র সম্পর্কে বিদ্তাঁরত িখোছিলাম । তখন মোটামুটি ভালোভাবে থাকতে 

নিউইয়কে একজনের খরচ পড়ত সপ্তাহে ষাট ডলার । যাঁদও শিশিরকুমার 

প্রাতিসপ্তাহে আমাদের কাছ থেকে ৩,৫০০ডলার দাব করেছিলেন, আমরা 

জানিয়েছিলাম যে ২,৪০০ ডলারের বেশি দেওযা আমাদের পক্ষে কিছুতেই 

সম্ভব নয়। এমানতেই নিউইয়কে নাটক-পাঁরবেশনের খরচ প্রচণ্ড, তার 
ওপর আগবৃক দলের যাতায়াত, মালের ভাড়া, আঁভনয়ের বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য 

প্রচার এবং তার ওপর সপ্তাহে ২,৫০০ ডলার 'দিয়ে উদ্যোন্তাদের হাতে প্রায় 

ছুই থাকার কথা নয়। তা ছাড়। একাঁট সম্পূর্ণ বিপরীত চরিঘ্ের দেশের 
নাটকপ্প্রদর্শনী সেখানকার দর্শকরা কিভাবে নেবেন, তা আমাদের সম্পর্ণ 

জানা ছিল-_বশেষত যে দলের আঁভনয় পূর্বে কখনও তারা দেখেন 'ন। 

শীশরকুমারকে আমি প্রায় প্রতি চাঠতেই অনুরোধ করতাম, ঙার দলের 

আভনয় সম্পর্কে ভারতের 'বাভন্ন পন্ন-পান্রকার আভমত ও আলোচনাঁদর 

কাঁপ পাঠাতে । আমার দুর্ভাগ্য, কোনো সময়েই তিনি আমার সে অনুরোধ 

রক্ষা করেন নি । অথচ এ বিষয়গুলি প্রচারাভিযানের জন্য আমাদের কাছে 

পৌছনো একান্ত জরুরি ছল । 

যাঁদও শ্রীমতশ মারবার এই যোগাযোগের ব্যাপারে আমার ওপর সম্প্ণ 

দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, তবুও শাশরকুমার ও তর দলের আঁভনয়ের মান 
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সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য কলকাতাবাসী তার পারচিত দ'চার জনে 

সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রক্ষা ক'রে চলছিলেন । যেহেতু এক প্রব। 

আঁথক ঝঁক তাকে বহন করতে হবে, সেই কারণে তার এ জাতীয় আচর 

আমার কাছে 'বন্দুমান্ত আপাঁত্তজনক বলে মনে হয় নি। অবশ্য এগারোই 0 

২৯-এ 'লাখিত তার একটি পন্র থেকেই আম এই তথা জানতে পারি 

শ্রীমতী মারবাঁর আমাকে 'লখোছলেন £ যু 2০ 1710 10681" ড০্ড €&০০। 

2010০5৮5০01 (19 0910916% 0012)1)8,7). 71)6 1)001)16 ₹/1)0 1786 ৪961 

01060) 00 006 1901 970610919,806)0. 10099]: ৮0 ৪1)8]] 990 1)16 1) 

7980610]0 190202) ০০" 000017009, 

ণশাঁশরকুমার আমোরকায় আভনয় বাবদ যে আ'ঁথক দাবি জানিয়েছিলেন 

পূর্বেই বলেছি, তা আমদের পক্ষে বহন করা নানা কারণে প্রায় অসন্ত, 

ছিল । বারবার সে-কথা আমি তাকে জানয়েছিলাম । কিন্ত তিনি তখ7 

দাঁবতে অটল ছিলেন । শ্রীমতণ মারবা'র ন্রুমশ দল সম্পর্কে তার আকর্ষ। 

হণারয়ে ফেলাছলেন । 'শাশরকুমারের প্রন্তাবের অটলতা শেষপর্যস্ত তবে 

এতদূর বীতস্প্হ করে তুলল যে একুশে জুলাই লিখিত একটি চিঠিতে [তিনি 

আমাকে সরাসার জানালেন £ শা 5) ৪079 1186 20 117809/297 জা 

88811799001) 9) 119855 £0079)1)096 11019 6179  667011)15 81791789, এ 

11059109817 17110176 97000121095 870 080 1706 19970 10001) 90001 6101 

08109668 ০001721)0775, [95190 ০০. ৪0258 $10)9 8১৫০ 60 8৪৮ 1219 70299 

7001995 ৪20 90118 09৭৫৮)1)1671)8 01 11617 ০0710. 20 07808,691: ০00 

৫159 0 ০0118806 12 &1)0 05৮] এই 1চাঠিতে তান আভিযোগ করলেন যে 

1শশিরকুমারকে 'লাখত আমার 'চিঠিগুলি নাক কখনোই স্পম্ট ও বাধসায়ক 

বস্তবা রাখে নি। এ কথাও তান জানালেন £ “5 ৪488996107 ৪৪ ০01 

69171696159. [ চ0০]0 200 19 60৪ 07816,69, 006 6 6176 59009 800 

01908 9600090. 111 2001 ৮০001017859 8৮ 01700 &7190 %০ &£৪% & ০০" 

6780৮ [00 61819 ০01000805, 806108 989 61391 9890৮, 

ক্লমশই 'বষয়টি জাটল থেকে জটিলতর হয়ে উঠতে লাগল । ইাতমধে! 

খিশিরকুমার একটি চিঠিতে আমাকে জানালেন যে ২৯ নভেম্বর বা 

৪৬ 



ডিসেম্বর মাসে তান ও তর দলের আমোরকা সফরে আসা সম্ভব হবে না। 

সমন্ত ব্যাপার এক পাঁরপূর্ণ আনশ্চয়তার মধ্যে ঝুলে ছিল। আ:ম ব্যাস্তগত- 

ভাবে এই প্রসঙ্গে নিজেকে এত বেশি নিয়োজিত রেখোছলাম যে ল্যাবরেটরি 

থয়েটার বা ইনস্টঠ্যট__কোনটির কাজেই মন দিতে পারাছলাম না। রিপ 

ভ্যান উইনকৃল হিণ্সের উডন্টক প্লে-হাউসটি তো একেনাবে উঠে যাওয়ারই 

দাঁখল হয়েছিল । এর ফলে আমার তদানীন্তন স্বচ্ছলতাতেও কিছু পাঁরমাণে 
ভাটা পড়োছল । 

শ্রীমতী মারবার-র মনোভাব তদয়ঙ্গম করতে পেরে আম শীশবকুমারের 

বন্ধ এীরক এলিয়টের সঙ্গে আবাব যোগাযোগ করণাম ও তাঁকে নিয়ে 

মারবারির সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনাও করলাম । এঁর এাঁিয়ট স্বয়ং 

ব্রডওয়ে-ত একট 'বাঁশন্ট রঙ্গমণ্ের প্রধান আভনেতা ও পরিচালক ছিলেন 

এবং নাট্যরাসক মহলে তশীর যথেন্ট প্রভাব প্রাঙপাঁও্ত ছিল। কলকাতার 

পুরনো নাট্যামোদীদের 'নশ্চয়ই স্মরণে আছে যে এাঁণয়ট বেশ কয়েকবার 

তর দলবল নিয়ে ভারত-দ্রমণ করেছিলেন ও প্রচুর খ্যা৩ বারী ৃ 
[বশেষভাবে তার গোম্টীর আভনী৩ 'হ্যামলেট' 'ওথেলো? ও মারচেপ্ট অফ 

ভেনিস এবং বার্নাড শ-প্রণীত “ক্যাপ্টেন ন্রাসবাউগুস কনভারশান+ প্রভৃতি 

নাটকগু'লি কলকাতার রঞ্গমণ্ডে খুবই আদৃত হয়েছিল । ভারতবর্ষে সফর়কালান 

1শাশরকুমারের সঙ্গে এারক এাঁলয়টের যোগাযোগ হয় ও পরবতাঁকালে 

তা ঘানম্ঠতায় রূপাশন্ডতরত হয়। আমার নাজেহাল অবস্থা দেখে এলিরট 

দয়ার হয়ে ওঠেন ও স্বয়ং ঘটনামণ্ে আঁবর্ভৃত হন । তিন আমাকে জানান, 

যেভাবেই হোক আগনৃক দলের মাঁকন-সফর প্রসঙ্গে শ্রীমতী মারবারি-র 

নাম যুন্ত রাখতেই হবে । এাঁলয়ট আমাকে ব্লডওয়ের আর একজন খ্যাতনামা 

ইমপ্রেসারও কার্ল রীড-এর কাছে নিয়ে যান এবং এলয়টেরই প্রভাবে 

রড 'শাশরকুমারের সন্তাব্য সফরে ম্যানেজার হতে রাঁজ হন । আমাদের 
পারস্পারক কয়েকটি আলোচনার পর ঠিক হয় যে উদ্যোন্তা, পারবেশক ও 

আঁথিক দাঁয়ত্ব গ্রহণকারণ 'হসাবে যথাক্রমে শ্রীমতী মারবার, আম ও এরক 

গাঁজয়ট যৌথভাবে এবং কার্ল রীভড থাকবেন । 



এই আলোচনার পর এ'িয়টের আ্যাটানি শিশিরকুমারকে নিয়োস্ত চিঠিটি 
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এই চিঠিতে যে চুন্তনামার উল্লেখ আছে, সে ম্যানেজার হিসাবে কাল 

রীড এবং নিজের ও দলের তরফ থেকে ?1শাশরকুমারের দ্বারা স্বাক্ষরিত 

হয়োছল । গ্ীন্তনামার বয়ান রচনা করেছিলেন ১৪৭২ ব্রডওয়ে, নিউইয়র্কের 

আযার্টান জেনারেল হেনার জে. ফ্যারেল। আমোৌরকায় শাশ্রকুমার-সংশ্রান্ত 

অন্যান্য কাগজপনরের সঙ্গে মূল দাললট আম অদ্যাবাঁধ সযত্ধে রক্ষা করোছ। 

চুর্ডাটতে প্রথমেই দ্বট স্বীকারনামা ছিল । প্রথমত শাশরকুমার দীর্ঘ- 

কাল যাবং ভারতবর্ষে 'বাভন্ন নাটক সাফল্যের সঙ্গে প্রযোজনা, নিদেশিনা ও 

পারচালনা করেছেন এবং নিজে এঁ নাটকগলিতে সাফল্যের সঙ্গে অংশ্গ্রহণ 

করেছেন ৷ এর ফলে সারা ভারতে শিজ্পী রূপে তার খ্যাতি বিস্তৃত হয়েছে । 

ন্বতশয়ত কাল রীঁভ দণর্ঘাদন ধরে ব্রডওয়েতে বহু নাটকাভিনয় অনুষ্ঠিত 

করেছেন এবং প্রযোজকরূপে তার বিশ্বস্ততা ও যোগাতা সংশয়াততভাবে 

প্রমাণিত । 
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কার্ল রণডের আিক 'নিয়ল্মণে একমাত্র এশিয়া মহাদেশ 'িন্ম আমোরিকা, 

কানাডা ও পৃথিবীর অন্যান্য ছ্ছানে ভারতাঁয় জীবন, সংস্কত ও 'বাভন্ন 

বিষয়বন্ত-র প্রণীতফলনকারণী নাট্যাঁভনয় পাঁরিচালনা করার ক্ষমতা শাশর- 

কুমারকে দেওয়া হয় । 

টুন্তর দুই নম্বর ধারায় বলা হয় যে ম্যানেজার শিল্পী ও তার দল সমেভ্ 

মোট বাইশ জনের যাতায়াত ভাড়া বহন করবেন । দলিলাটতে সর্ব 

শাশিরকুমারকে শিজ্পী এবং কাল” প্শীডকে ম্যানেজার বলে উল্লেখ করা 

হয়েছে । বলা হয়েছে যে ম্যানেজার শিল্পী ও ঠার স্ম-র জন্য প্রথম শ্রেণী 

এবং দলের অন্যদের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর জাহাজ-ভাড়া দিতে বাধ্য থাকবেন । 

কিন্তু এই দলটিকে দশই সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমৌরকায় পৌছতেই হবে । ঠিক 

এ একই হাবে দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় আগন্তবকদের ভাড়া মেটানো হবে । 

তিন নং ধারায় লাঁখিত ছিল যে সপ্তাহে কমপক্ষে আট প্রদর্শনী হবে 

এবং তার জন্য পাঁরশ্রামকের হার সপ্তাহে ৩,২৯০ ডলার । যথেন্ট সংগত 

কারণ ছাড়া যাঁদ আগন্বক দল আটাঁটর অনধক আঁভনয় কুরে তবে 

আনুপাতিক হারে পাঁরশ্রীমক কাটা যাবে । 

ধারা চার ও পাঁচ-এ বলা হয়, ম্যানেজার নিউইয়ক্ণ শহরের একমান্ন প্রথম 

শ্রেণীর মণ্চগুলিতে উপযুস্তভাবে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে বাধ্য থাকবেন । 

িজ্পশর 'লাখত অনুমতি ছাড়া তিনি কোন নাটকেরই পাঁরবর্তন, পাঁরবর্জন 

ও পাঁরবর্ধন করতে পারবেন না। শিল্পকে 'নিদেশ দেওয়া হয় ষে িউ- 

ইয়কে পৌঁছনোর দুই সপ্তাহের মধ্যে তার ও ঠাপ দলের প্রথম প্রদর্শনীর জন্য 
বাধ্যতামূলকভাবে প্রস্তুত হতে হবে। আঁভনেয় নাটকগুলির সব্বস্বত্ 

শিল্পীরই থাকবে । 

স্বাট নং ধারায় শিল্পীকে সতর্ক ক'রে বলা হল যে রূপসক্জা, পোশাক 

ও দলগত আঁভনয়ের উৎকর্য সম্পর্কে তাকে কঠোর নজর রাখতে হবে এবং 

তিনি ডীল্লাখত ম্যানেজার বাতীত কোনো ব্যাস্ত, ফার্ম, কর্পোরেশন, 

প্রাতষ্ঠান বা সঙ্ঘের সঙ্গে প্রদর্শনীর 'বিষয়ে ঢুন্তবন্ধ হতে পারবেন না। 

দশ নং ধারায় অভিনয়ের পূর্বে ষথাযোখ্য বিজ্ঞাপন ও সেই বিজ্ঞাপনে 

৩ 



শিল্পীর নাম ও পাঁরচয় যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে ঘোষণা করার দায়ত্ব 

ম্যানেজারকে দেওয়া হয়। বলা হয়, সফরকালে তান সবসময় শিল্পী ও 

তার স্রশর জন্য প্রথম শ্রেণীর ও অন্যান্য শিল্পগদের জন্য 'দ্বিতগয় শ্রেণীর 

হোটেল, আবাসস্থল, আহার, পানীয়, যানবাহন ও অন্যান্য বিষয়ের ব্যবন্থা 

করতে প্রাতশ্রন্ত থাকবেন । 

আমার কাছে খুবই "বচন লেগেছিল চুন্তর বারো নং ধারার বয়ান । 

এখানে বলা হয়োছল, শিল্পী ও তার দলকে আভনয়ের মধ্য 'দয়ে সংশয়া- 

তাঁতভাবে প্রমাণ করতে হবে যে তারা তাদের জাতীয় জশবন ও এাতহোর 

ধারাকে সাঁঠকভাবে উপস্থাপত করছেন ! 'কন্তু পাশ্চান্তা দর্শক কিভাবে 

ভারতীয় শিপ্পীদের আঁভনয়ের খোলসের ভেতর থেকে ভারতায়ছের শশস- 

টুকু বের ক'রে নিতে পারবেন, সে সম্পকে অবশ্য কোনো নসী৩ নির্ণয়ের 

প্রয়াস চুন্তটিতে নেই । 

তের নং ধারায় বেশ কৌতুহলোদ্দপকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যদি 

আগুন, দুর্ঘটনা, ধর্মঘট, দাঙ্গা, এঁশ্বরিক কারণ ও জন-সল্লাসের ফলে প্রদর্শনী 

স্থগিত থাকে তবে তার জন্য ম্যানেজার কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য 

থাকবেন না। তা ছাড়া শিল্পী যদ এক মাসের বেশি অসুচ্ছ থাকেন ও 

আঁভনয় করতে অক্ষম হন, তবে ম্যানেজার চুন্তনামাট ছি'ড়ে ফেলতে অর্থাৎ 

বাতিল বলে ঘোষণা করতে অধিকার থাকবেন । 

অপর একটি ধারায় বলা হয়, প্রথম বংসর আগন্বুক দল যাঁদ আমেরিকায় 

সাফলা লাভ করে, তবে 'দ্বতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পণ্ম বৎসর পর্যন্ত চান্তর 

মেয়াদ বাঁধত করা হবে । সেক্ষেত্রে শিল্পী ও তার দলকে দ্বিতীয় বৎসরে 

৪৩,০০০, তৃতীয় বংসরে ৫০,০০০, চতুর্থ বংসরে ৬০,০০০ ও পণ্চম বৎসরে 

৭০,০০০ ডলার সাপ্তাহক পাঁরশ্রামক হিসাবে দেওয়া হবে । যাঁদ এই দলকে 

বেতার, গ্রামোফোন ও চলচ্চিন্ে অংশ গ্রহণ করতে হয় ( এবং তা অবশ্যই 

ম্যানেজারের অনুমাত-নর্ভর ), তবে প্রাতিটি ক্ষেত্রে তারা যে পারশ্রামক 

পাবেন তার অর্ধেক ম্যানেজারের প্রাপ্য হবে । 

শিল্প ও ম্যানেজারের সম্মাতক্লমে আমোরিকা, কানাডা ও অন্যানা চ্থানে 
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যে সমন্ত নাটকের প্রদর্শনী করার কথা শ্ছিরীকৃত হয়, সেগুলির নাম- সীতা, 

নাঁদর শাহ, শকুন্তলা, শাহজাহান, রমা ও পাষাণী । চুন্তিতে উল্লিখিত নাটক- 

গুলি ছাড়া অপর কোনো নাটকের প্রদর্শনী সম্পূর্ণ অবৈধ বলে ঘোষণা করা 

হয়। উভয়পক্ষের যে কেউ যাঁদ উপরোন্ত চুন্তগণল বা যে কোনো চুন্ত 

লঙ্ঘন করেন, তবে যে কোনো পক্ষের চুন্ত বাতিল করার আধকার থাকবে । 

চান্তর মেয়াদ বাড়ানোর আঁধকার এককভাবে ম্যানেজারের । 

কার্ল রীড ও শিশিরকুমারের খ।ম্গ'রত চুন্তির বয়ান সধাক্ষপ্তভাবে এখানে 

উপাস্থত করা হল। মোটাখঁটি এই হল আমোরকায় শাশরকুমার ও তশর 

নাট্যগোন্তীর আগমনের পটভ,মি | 

১৯৩০ সালের আগস্ট মাসের শেষ পর্বে শাশরকুমার সদলে 

নিউইয়র্কে এসে পৌঁছলেন । তার পরবতণ ইতিহাস আম সাবস্তারে বর্ণনা 

করতে আজও কুণ্ঠাবোধ কার । এই সফরে মাঁকান নাট্যরাঁসকদের কাছে 

আবেদন সৃষ্টি করতে শাশরকুমার ও তর নাট্য-দল ব্যর্থ হয়োছিলেন। 

তণরা ভারত থেকে যে পোশাক ও দৃশ্যপট এনোছিলেন, তা ছিল তৃতীয় 

শ্রেণীর । শাশরকুমার, যোগেশ চৌধুরী, বিশ্বনাথ ভাদ্ড়ী, প্রভাদেবী ও 

কক্ষাদেব? ছাড়া অন্য কোনো যোগ্য শিম্পী দলে ছিলেন না। ন্ৃত্যাশজ্পণদের 

চেহারা ও অনুষ্ঠান ছিল খুবই অনুৎসাহবাঞ্জক, যা প্রায় সবসময়ই দর্শকদের 

সরোধষ বিদ্রেপের কারণ হতো । শেষে কিছু কালো চুল ও কালো চোখ-অলা 

স্পোৌনয় নর্তকী ধরে এনে তাদের ভারওণয় বলে »৯।এ।নোর চেষ্টা করা হতো । 

এই তথ্য যখন বাইরে জানাজান হয়ে যায়, তখন আমাদের সকলকেই রাীতি- 

মতো অপমানজনক অবস্থার মুখোণ্রীখ হতে হয় । দৃ-একজন বাদে দলের 

পুরুষ-স্স্যরাই সময়ে-অসময়ে এত বোশ মদ্যপান করতেন যে তাদের সংগঠিত 

ক'রে সুস্থ অবন্থায় মণ্ে নামানো এক জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়য়েছিল। 

“সীঁতা" নাটকের ইংারাঁজ ভাষায় আভনয়ের প্রচেন্টাও চূড়ান্তভাবে বার্থ 

হল। সুনাম ও মানহানির আশঙ্কায় শিশির-গোষ্ধীর আমোরকায় আগমনের 

1কছনাদন পরই কাল রীড চুস্তভঙ্গের আভযোগে ম্যানেজারের দাঁয়ত্ব পালন 
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করতে অক্ষমতা জানান । 'বাভন্ন রঙ্গমণ্টে পূর্বশীনাঁদন্ট প্রদর্শনশগহাল একটির 

পরু একটি বাঁতল হয়ে যেতে থাকে । দল সম্পকে প্রায় প্রাতটি সংবাদপত্রের 

মন্তব্য ছিল কঠোর ও 'নন্দাসৃচক | শ্রশমতী মারবার প্রথমেই সম্পূর্ণভাবে 

হাত গাটয়ে নেন এবং এই দলটির আমোরকা আাগমনের প্রাক-পর্বে ঠার ষে 

কোনো ভূমিকা ছিল, তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করার চেষ্টায় ব্রতী হন। দল 

সম্পর্কে তার কানে এত বিরুপ মন্তব্য এসে পৌছেছিল, যার ফলে ৬ণদের 

একটি নাটকও 'তাঁন দেখেন নি। সর্বোপাঁর, তিনি সম্পূর্ণভাবে আমার উপর 

আস্থা হারিয়ে ফেলৌছলেন এবং প্রকারান্তরে আমাকে এক প্রাচাদেশগয় প্রবণক 

বলেই ঠাউরেছিলেন । তান এতদূর রুন্ট হয়েছিলেন যে, তর কাছে 

আম যে সৌজন্য প্রবেশপন্রগ্াল পাঠাতাম, সেগ্যাল [তান অন্যদের বিলিয়ে 

দিতেন এবং আভনয়ান্তে তাদের বিরূপ মন্তব্যের সারাংশ আমাকে পন্রথারা 

জানিয়ে দিতেন । 

শ্রখমতী মারবার.হাত ধুয়ে ফেললেন, কার্ল রাঁড চুন্তপন্র ছি'ড়ে দাঁয়ত্ব- 

মৃস্ত হলেন, এরক এলয়ট উদাসীন হয়ে গেলেন । ফলে শাশরকুমার ও তশর 

দলের আভনয়ের ব্যবস্থা, ভরণ-পোষণ ও দেশে ফেরার প্রশ্নের সব ভার এসে 

আমাব ওপর চাপল । আমার একটা নোতিক দায়িত্বও এ-ব্যাপারে ছিল, কারণ 

আগাগোড়া এই সফর ফলপ্রসূ হওয়ার চেষ্টায় দণর্ঘকাল আমি নিজেকে 

শনয়োজিত রেখোঁছলাম । সেই সময় থেকেই আম নিজের কাজে প্রায় ইচ্তফা 

দিয়েছিলাম এবং পরবতা্শ সময়ের সবটুকুই এই দলের জন্য ব্যয় করেছিলাম । 

আমার কয়েক বছবের আঁজত অর্থের প্রাতাঁট কণা কেবল এই চলাঁটকে বাঁচিয়ে 

রাখার কাজেই বাযধহৃত হয়েছিল । সফরের শেষ দু'মাস একটি প্রদর্শননও হয় 

নন এবং দলের প্রাঁতাদনের খরচ আমাকে বহন ক'রে যেতে হয়েছে । এই- 

ভাবে আমার মোট আঁজত অর্থ ৩০,০০০ ডলার সম্পূর্ণভাবে বায়িত হয়ে 

যায়। সুনাম বলতে আমার আর কই অধশিম্ট রইল না এবং কাজের চরম 

গাফিলতি স্বরুপ ল্যাবরেটার থিয়েটার আমাকে পদচু!ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 

করলেন । আমার দুঃসময়ের বন্ধ শ্লিশ্চান হেগেনের সহায়তায় বু কক্টে 

দলটিকে জাহাজযোগে *৩১-এর প্রথম দিকে ভারতে পাঠাতে সক্ষম হই । . 
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আমোরকা থেকে ফিরে গিয়ে সেখানকার লাঞ্ছনাময় তিন্ত আভিজ্ঞতা নিগ্নে 

যোগেশ চৌধুরী 'আমোরিকায় শিশিরকুমার' নামে একা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

পাঠকেরা সেশ্রন্থ থেকে আমার কথিত অনেক তথাই স-বিষ্তারে জানতে 

পারবেন । তবে যে কোনো কারণেই হোক, গ্রন্থটিতে তধ্যের বেশকিছু ভ্রান্তি 

আছে । যোগেশ চৌধুরী 'িখোছলেন, আমোরিকায় এসেই প্রথম তশরা আমার 

নাম জানতে পারেন । এ তথ্য যে কতখানি ভ্রান্ত, তা প্রমাণ করার এরীতহাসিক 

প্রয়োজনেই আম 'বাভন্ন চিঠি ও দাললের উদ্ধত সহযোগে শিশিরকুমারের 
আমোরকা আগমনের পশ্চাদভ্বীমটির পাঁরচয় দিতে চেষ্টা করেছি । 

মানীসক এবং আথকভাবে আম সম্পূর্ণ দেউীলয়া হয়ে গিয়েছিলাম । 

শাশিরকুমার আমাকে আমোরকা ত্যাগের প্রাক্কালে কথা দিয়েছিলেন যে 

দেশে ফিরেই তিনি আমার বিশাল খাণের বোঝা পাঁরশোধ করবেন। কিন্তু 

্রত্যাবর্তনান্তে তান সে-প্রাতশ্রণাত পালন তো করেন-ই 'ন, উপরন্থব আমাকে 
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1াঁশরকুমারের উপর আর ভরসা না ক'রে'বছকম্টে দেনা মেটাতে চেষ্টা 

করতে লাগলাম । এ ব্যাপারেও আমাকে ক্রিশ্চান হেগেন প্রচুর সাহায্য 

করেছিলেন ৷ তশরই দয়ায় অক্ষত অবস্থায় আমেরিকা ত্যাগ ক'রে ১৯৩৪-এর 

৬ জ্বুন আম এস, এস ওয়েস্টারল্যাণড জাহাজে নিউইয়র্ক থেকে ভারতে রওনা 
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হই । দেশে ফিরে আসার পর দণর্ঘকাল হেগেনের সঙ্গে আমার ঘোগাযোগ 

ছিল। ৰতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের শেষের তিনি একবার কলকাতায় এসোছলেন 

ও সেই শেষবার তর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল । 

এতক্ষণ আপনাদের কাছে আমার প্রবাস জশবন ও সেখানকার নাটা 

জগতের সঙ্গে আমার সম্পকের কিছু কিছু দিক তুলে ধরার চেন্টা করেছি। 

এখন আম সত্তরের দরজায় দাঁড়য়ে । ভগ্রস্বাঙ্ছ্য, চোখের জ্যোতি বর্ণহীন, 

স্মৃত কখনও কখনও আমার সঙ্গে হয়তো িশ্বাসঘাতকতাও ক'রে থাকবে । 

আম যে সময়ে বিদেশে গিয়েছিলাম, সে সময় পাশ্চাত্যের নাট্য-আন্দো- 

লনের এক বর্ণাত্য ও তরঙ্গময় কাল। তারই কু ফেনপুঞ্জ ইঙকাহনীতে 

পারবেশিত হয়েছে । 

দেশে ফরে আসার পর আমার মণ্ট-জীবনের আর এক সম্পণ' নতুন 

অধ্যায়ের শুরু । প্রাচীন অনেকেই সে উত্তর-কাঁহনী অহ্পবিস্তর অবগত 

আছেন । তরুণ বন্ধুরাও হয়তো সামান্য দু-চার কথা শুনে থাকবেন । একেবারে 

হালাফল আমলের অনেকেই হয়তো আমার নাম শোনেন ন। তাতে আমি 

দঠাখত নই । কারণ বাংলা রঙ্গনণ্টের ইীতহাসে আমি আমার সাধামত 

সামান্য অবদানট,কু রেখে যেতে চেয়েছিলাম, ব্যাঙ সু সেনের নাম নয়। 

মৃত্যুর কালো ছায়া চারপাশ থেকে আমাকে 'ঘিরে ধরছে । সময় নেই। তাই 

আত সংক্ষেপে দৃ-চার কথায় এখানে 'ফিরে-আসার পরবতাঁ অধ্যায় বিবৃত 

করার চেষ্টা করব। এ প্রয়াস একান্তই অসম্পূর্ণ হবে । কারণ, যা বস্তব। 

আছে, তা আর একটি নাতিহুম্থ গ্রন্থের উপাদান হতে প।রে। 

কলকাতায় ফিরে এসে আম যে নাটকটিতে প্রথম শল্পশনদে'শক হিসাবে 

কাজ কার, সে-নাটকটির নাম শীবস্ুপ্রয়া” । ১৯৩১-এর আগস্ট মাসে এটি 

মণ্ট হয়েছিল রঙমহল "ঘয়ে্টারে । পারচালক ছিলেন শাশরকুমার ভাদুড়া। 

আঁভনয়ে অংশ গ্রহণ করোছলেন কঙ্কাবতী, প্রভা, সরধু দেবী এবং 

পারচালক স্বয়ং । 

এ বছরই শেষের দিকে আন নাট্যনিকেতনে পারচালক ও শিল্পশনদেশিক 
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রুপে যোগদান কার । সেখানে আমার প্রথম পাঁরচাঁলিত নাটক শচপন 

সেনগ্প্ত প্রণীত 'ঝড়ের রাতে'। অভিনয়াংশে মুখাত ছিলেন নির্মলেন্ছ 

লাহড়ী, সুশীলাসুন্দরী, নীহারবালা ও প্ুতৃল। নাটকাঁট 'বাভল্ন কারণে 

দর্শকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল । ই'তিপর্বে বাংলা নাট্যানুষ্ঠানের 

কোনো ধরা-বাধা সময় ছিল না । আভিনয় হচ্ছে তো হচ্ছেই, দর্শকরা ইচ্ছেমত 

প্রবেশ ও প্রস্থান করছেন । পাঁচ-ছয ঘণ্টার আগে কোনো নাটক আঁভনয় 

সমাপ্ত হতো না। প্রযোজনার এই সময় ও পারাস্থীতবোধের অভাব আমাকে 

একান্তভাবে পীঁড়ত করে । তিন ঘণ্টার 'নাঁদম্ট সময়-রেখার মধ্যে আম ঝড়ের 

রাতে" নাটকটিকে বেঁধে দিই' ও প্রাতাদন নিয়মিতভাবে দু'বার ক'রে প্রদর্শনীর 

বন্দোবন্ত কাঁর ।. ঘাঁড় ধরে বাংলাদেশে নাটক আরন্ত হওয়া ও শেষ হওয়ার 

উদ্ভব এই নাট্যাভিনয় থেরেই শুরু হল। নিউইয়র্কে মণ্টের যেসব কলা- 

কৌশল আয়ত্ত করেছিলাম, সেই অধাত 'বদ্যার বেশ কিছু এই নাটকে প্রুন্ত 
হল। দর্শকরাও সেই সর্নপ্রথম মণ্টের উপর ঝড়-জল-াবদ্যৃতের খেলা দেখেন । 

ইতিপূর্বে ফ্লাডলাইট ও স্পট ছাড়া আলোক-সম্পাত বলতে আর কিছুই ছিল 

না। নম্মান বেলগেছ্ডেস-এর কাছে মনন্তত্বসম্মত আলোক-প্রয়োগের যে 

ওপপাত্তক ও ফাঁলত জ্ঞান লাভ করেছিলাম, 'ঝড়ের রাতে' নাটকে আম সেই 

আঁভজ্ঞতার বাস্তব প্রয়োগ কার ৷ বাংলা নাটকে এইভাবেই মুড লাইটিং-এর 

প্রবর্তন হয়। তাছাড়া এই নাটকটিতে প্রথম একটি দৃশ্যে সমগ্র নাটকটির 

আভনয় করা হয়। 

আমার পরব প্রযোজনা নজরল ইসলাম রাঁচত গাীঁতিনাট্য “আলেয়া! । 

বদেশশ অপেরার আঁঙ্গকে আম এই গাঁতনাট্যটির রৃপদান করতে সচেম্ট 

হই। রঙ্গমণ্ডে নজরূলের রচনার এই প্রথম পরিবেশন । প্রখ্যাত আভনেতা 

ধারাজ ভ্রাচার্য এই অপেরাটিতেই প্রথম মণ্টাবতরণ করেন । আলেয়া 

ভুঁমকায় ছিলেন নশহারবালা । নাট্যটনকেতনে আমার পরবতী প্রযোজনা: 

বনরুপমা দেবী প্রণীত দাদ'। নায়ক চরিঘে অবতা্থ হয়েছিলেন নির্মলেশ্্ 

জাহড়ণ। 

১৯৩৩ সালে আমি রঙমহল থিয়েটারে যোগ দিই । "দঙ্গোরব”, 
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পাতিগ্রতা', ইত্যাঁদ নাক পাঁরচালনার পযর় আমি এক দুরূহ মণ- 

নরণক্ষায় ছাত দিই । সেটি হল ঘূর্ণায়মান মণ্ঠ নির্মাণ । চ্ছানু মণ্টের 

টপর একটি দৃশ্য থেকে অপর একটি দৃশ্যে যেতে হলে মণ্সজ্জার পরিবতন, 

'বাঁভন্ন চারের আগমন ও নিক্মণে প্রচণ্ডভাবে সময়ের অপব্যবহার হতো । 

দ্বতগয়ত নাটকের গাঁতি ও সচলতাও তাতে রীতিমতো 'াঘ্ঘিত হয়ে পড়ে । 

টন্ত অসুবিধাগ্ীল দূর করার প্রয়াসেই আম ঘূর্ণায়মান রঙ্গমণ্ণ নির্মাণে ব্রতী 

[ই । রঙমহল ছাড়াও পরবর্তী কালে ভারতের 'বাভন্ন স্থানে আমাকে এ 

তীয় মণ্ট 'ির্মাণ করতে হয়েছে । ১৯৫২ সালে রাজপৃতানার 'িপলানশতে 

'বড়লা এডুকেশন ট্রাস্টের প্রেক্ষাগৃহে আমাকে ঘূর্ণায়মান মণ্ট নির্মাণ করার 

মামন্্রণ জানানো হয় ৷ তাদের আমল্ণের উত্তরে আম যে চিঠি দিয়ে ছিলাম, 

তাতে তৎকালণন অর্থ-মান অন্যায়শ মণ্ট-নর্মাণের খরচের যে হিসাব দেওয়া 

য়েছিল, তা হয়তো সাম্প্রাতক কালের মণ্ঠাবদৃদের কৌতুহলের খোরাক 

'যাগাবে । 

[99 07 & 30, 7014. 2090৬01৮110 904003 

1. 99৬০1518 110১6191001 6117 56068 90120])1966 আ161) 11005, 

9001098,॥  10811-1)9811116, 90160] 01506, আ00) 8820 

1011701099০. ৮, 1), 9, 79. 4,000|- 

2, 102161070270602 (8 [0১ 3১) 761) 96৮7৮60706০, 

[. এ. 1৭. 1,5001- 

৬0০৭ ০, ১ [।. 9, 15. 1.,9001- 9. 

4, 10158907087 90000026- 1). 3. 8. 8,56001- 

8. ভা16606 00. 919060] 1, 9. 178,*1,100|- 

8৪. 11,8001- 

এ ছাড়া মণ্ঠ-নর্মাতার পারশ্রীমক হিসাবে ২,৫০০ টাকা দাঁব করা 

যয়োছল । 

ঘূর্ণায়মান রঙ্গমণ্ডে প্রথম আভনীত নাটক 'মহানিশা' ॥ এ জাতীয় মণ্ডে 
মাতনয়ে অনভ্যন্ভ আভনেতৃবর্গকে তালিম দিতে আম্যকে যথেষ্ট বেগ পেতে 
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হয়োছল। আজব মণ্ট দেখার জন্য প্রেক্ষাগৃহ দর্শকে ভেঙে পড়ত । রঙমহা 

আমার অপর একটি প্রযোজনা “সমাজ'। বাংলাদেশের অন্যতম শ্রে 

আভনেতা ছাঁব 'বশ্বাস এই নাটকে প্রথম মণ্টাবতরণ করেন । নাটকটির দু, 

মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন শাস্তি গুপ্তা ও রতান বন্দ্যোপাধ্যায় । 

এর পর এ মণ্ডে ধারাবাহকভাবে আভনগত হতে থাকে “বাংলার মেয়ে 

'নন্দরাণীর সংসার' ( মনোরঞ্জন ভ্ট্াচার্য, প্রভাদেবশ ), 'মহামায়ার চ, 

( যোগেশচন্দ্র চৌধুরণ ), “রিনরহীন' ( মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ধীরাজ ভর্রাচা: 

শান্ত গৃপ্তা ), 'অশোক' ( [তসসরাক্ষতার ভীমকায় শান্ত গুপ্তা) ইত্যা 

নাটক । 

আমার পরবর্তাঁ নাট্য-প্রযোজনা শচখন সেনগুপ্ত প্রণীত একটি আঁভন 

এীতহাসক নাটক, “কামাল আতাতুর্ক'। নবশন তুরস্কের জন্মদাতা এ 

মহান সংগ্রামী ও দেশপ্রামকের কগীর্তগাথা আমাকে বরাবরই গভরভা। 

আকৃষ্ট করত । আম তার বিচিত্র জীবন-কাঁহনী নিয়ে শচনবাবুকে এক' 

নাটক রচনার জন্য অনুরোধ কার । তান সে অনুরোধ রক্ষা ক'রে আমা 

বাধিত করোছলেন । এই নাটক রচনা ও পাঁরচালনার জন্য নাট্যকার 

আমাকে তুরস্কীবষয়ক অসংখ্য গ্রন্থ পাঁরশ্রম-সহকারে পাঠ করতে হয়েছিল 

নাটকটি রচিত হলে ইউীনক টকিজ 'লামটেডের স্বত্বাধকারণ নন্দলাল দা 

ও আম তুরস্কের কন্সাল-জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও “কামাল আতাতুব 

নাটক এবং চলাচ্চত্রে প্রদর্শনের অনমাঁত নিযে বোম্বাই যাই । 

প্রচুর আয়োজনের মাধ্যমে নাটকটি নিউ এম্পায়ারঞএ মণ্স্থ হয় 

কামালের গৃহ, ইলাঁদস প্রাসাদ, 'সাঁরয়া শহরের একাংশ, আগ্মাঁসমা-র এক 
ভমপ্রাসাদ, আক্কারার একটি গৃহ, কামালের যুদ্ধ-শাবর, সংসদ-কক্ষ ইত্যাদি 
মণ্চরূপ দিতে একাধারে যেমন প্রভূত ব্যয় হয়েছিল, অপরাঁদকে পারশ্রম 

করতে হয়েছিল অধ্ট-প্রহর । এই নাটকে নপীতশ মুখোপাধ্যায় ও সরধ্ দেব 
বিশেষ ভূমিকায় ছিলেন । 

১৯৩৯ সালে আম নাট্্যনিকেতনে পারচালকরপে প্রত্যাবর্তন ফি 

মণ্যস্থ হয় শচান সেনগৃপ্র প্রখ্যাত নাটক "সরাজন্দৌলাঃ । পিরাজে 
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চুমিকায় আঁভনয় ক'রে নির্মলেন্দু লাহিড়ী দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন । 

[ংফা ও গোলাম হোসেনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন যথান্রমে সরষ দেবী ও 

|ব রায় ॥ পরবততশি নাটক 'মশরকাশিম'-এ নাম-ভূমিকায় অবতণর্ণ হন 
শস্বী নট ছবি বিশ্বাস । 

অন্যান্য ষে সধ নাটক আমার পাঁরচালনা ও নিদেশনায় নাট্যানকেতনে 

“থম মণ্স্ছু হয়, সেগ্ীলর মধ্যে সবচেয়ে খ্যাত অর্জন করোছিল শরৎচন্দ্ু 

ট্রোপাধ্যায় প্রণীত “পথের দাবী'। স্বাধীনতা আন্দোলনের আগ্মযুগে বৃটিশ 

নরকার কর্তৃক বে-আইন ঘোষত এই গ্রন্থটির আবেদন ছিল অসাধারণ । 

াভাবকভাবেই তাই নাটকের প্রদর্শনী দর্শকদের বিপুল আবেগ ও 

[হযোগিতা অর্জন কবোছিল | থেন্-মণের ভূমিকায় অবতর্ণ হয়ে ছবি বিশ্বাস 

বপুল খ্যাঁতর আধকারণ হয়েছিলেন। অন্যান্য ভামকায় য'রা নেমোছলেন, 

ঠাদের মধ্যে ছিলেন অহণন্দ্র চৌধুরণী, জহর গঙ্গোপাধ্যায় ও শান্ত গুপ্তা । 

১৯৪২ সালের শেষের দিকে আমি নাটাভারতী রঙ্গমণ্ে ( অধুনা গ্রেস্ 

সনেমা ) যোগদান কার । এখানে আমার পাঁরচালনায় “চন্দ্রশেখর: 

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, নির্মলেন্দ্দ লাহিড়ী, ভানু 

ন্দ্যোপাধ্যায়, রাঁব রায়, সরয্ দেবশ, অপর্ণা দেবী ), 'দুই পুরুষ" ( ছাঁব 

শ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সরয্ দেব, অপর্ণা দেবা, 

শিলাবতী দেবী ) 'দেবদাস+, (নিমলেন্দ লাহড়ী, জহর গঙ্গোপাধ্যায় 

[নোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রাঞ্জত বায়, সরষ- দেবশী, অপর্ণা দেবণী ), 'ধান্রীপান্না, 

সরষ্, জহর, রাঁব ) ইত্যাদ নাটক মণ্স্ছ হয় । 

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর্বে আমি আবার আমার প্রিয় রঙ্গশালা রঙমহলে 

ফরে আস । নতুন পর্যায়ে আমার প্রথম পাঁরচালিত নাটক এই 'স্বাধীনতা' 

_মুঞ্া-ভূমিকায় নির্মলেন্দ্ব লাহড়শ অবতশর্ণ হন। 'দেবদাস', 'রামের, 

মাত”, সরাজদ্দৌলা' ও “দুই পুরুষ' এখানে পুনরাভনাত হয়ে ছিল । 

রবশন্দ্রনাথের একি মান্র রচনা “নন্টনণড়'"এর নাট্যাভনয়ে আম শিল্প- 

নদেশনা দান কার । আমার পাঁরচালত সবশেষ নাটক 'কণ কুন্তী কৃষ্ণা, 

১৯৪৮ সালে 'মনার্ভায় আভনীত হয়োছিল । 
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সবসৃদ্ধ সাতটি চলচ্চিঘ আম পাঁরচালনা কার । চলাঁচন্গ্যালর নাঃ 

'মল্লশান্ত', 'আবর্তন', 'পাঁগুতমশাই!, “চোখের বালি”, 'ইম্পসটার', 'সর্বজনণ। 

বিবাহ-্উৎসব', ও '্বামগ-্তী | গল্শান্ত'"র মৃখ্য-ভঁমকায় ছিলেন জহ; 

গঙ্গোপাধ্যায়, রতন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শান্তি গুপ্তা। 'পাঁগুত মশাই' সেঃ 

বৎসরের সর্বশ্রেষ্ঠ চলাচ্চঘ রূপে স্বজনের আভনন্দন পেয়েছিল । শরংচন 

স্বয়ং আমাকে আন্তারক প্রীতি ও শুভেচ্ছায় মাণ্ুত করেছিলেন । 

আমার 'নাঁমত পরবতর্শ চলাচ্চ্ মনোরঞ্জন ভট্াচার্য লাখিত 'ইমৃপসটার+- 

প্রথম 'বশ্ব মহাযুদ্ধের পটভূমিতে একটি সামাজিক সমস্যাকে তুলে ধর 

হয়েছিল । বাংলা চলচ্চিত্রে “ইমৃপসটার'এই প্রথম এক ব্যাস্ত একই সঙ্গ 

দ*ট ভূমিকায় আভিনয় করেন । 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “চোখের বাঁল""র চিত্ররূপ-দানের সময় আমাকে 

প্রায়ই তর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য জোড়াসশীকো বা শাঁন্তনিকেতনে যেতে 

হতো। একটি বিকেলের কথা বিশেষভাবে স্মণততে আছে। শান্ত' 

নিকেতনে ত"র অন্যতম বাসভবন শ্যামলগ'তে বিকেল পাচটায় তর সঙ্গে 

দেখা করার সময় 'নাঁদষ্ট হয়েছিল । আম-কুঞ্জের কাছে একজন বাঁশিঅলার 

সুর শুনতে শুনতে আম সে কথা একেবারে বস্মৃত হয়ে যাই। হুশ হলে 

দেখ ঘাঁড়তে ছ'টা বেজে গেছে। ছুটতে ছুটতে রবীন্দ্র সমীপে গিয়ে 
পৌছই ৷ তিনি ম্বদ্রব ভৎসসনার সঙ্গে আমাকে কেবল একটি কথাই বলেছিলেন, 

বিদেশে এতাদন থেকে এলে অথচ বিদেশের 'নিয়মানুবার্তি সঙ্গে ক'রে 

নয়ে এলে না! চোখের বালি? আত্মপ্রকাশ করলে চলচ্চিত্রটি দর্শনান্তে কাব 

আমাকে ভূয়সী আভনন্দন জানিয়ে একটি পত্র দিয়েছিলেন । আমার সেই: 

পরমতম গোরবচিহটি দুর্ভাগ্যবশত হন্তান্তারত হয়েছে । এই চিত্রে ছাঁব 
বিশ্বাস ও সৃপ্রভা মুখোপাধ্যায় অপূর্ব আঁভনয় করেছিলেন । 

স্বামীন্ী' চলচ্চিত্রে মৃখ্য ভমকায় ছিলেন চন্দ্রাবতণ, ছায়া দেবণী ও 

ছাঁব বিশ্বাস। 

এই অতান্ত সংক্ষপ্ত বর্গনায় আঁজাঁখত রয়ে গেল বহু ঘটনা, 'বাঁচত 
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আভজ্ঞতা ও অসংখ্য কাহিনীর সুখ-ুঃখ ভালো-মন্দে মেশানো বিবরণী ।' 

ভারত-প্রত্যাগমনের পর থেকে সারাক্ষণ যান আমাকে সম্পদে বিপদে সমস্ত 

[চলন উথকে বুক 'দয়ে ধরে রেখেছেন, আমার সহধাঁমণী শ্রীমতশ বাসন্ত' 

সেন-এর সমপিত নেপথ্য-জীবনের কোনো কথাই এখানে বলা হল না। 

কেবল এইটুকু বলতে পার, নিছক তারই সেবা ও দাক্ষিণ্যে নানা ঘাত- 

প্রতিবাতের ভেতর দিয়ে আজও আমি আন্তত্ব ধারণ ক'রে আছি। 

স্বাধীনতার পরবতাঁ পর্যায়ে বেশ কিছুদিন নাট্য ও চিন্নরলোকের সঙ্গে 

আমার প্রয়োগগত যোগ বিশেষ ছিল না। অপরের পাঁরচালিত 'বাভন্ন 

নাটকে শিল্প-নিদেশনা করেছি, এর বেশি কু নয়। পশ্চিমবাংলায় সঙ্গীত- 

নৃত্য-নাটক-অকাদাম-র ( অধুনা রব"ন্দ্ুভারতশ 'শ্বাবদ্যালয় ) প্রতিষ্ঠা হলে 

আম সেখানে নাটক-ীবভাগের অধ্যাপক 'হসাবে যোগদান কার । বর্মান 

অবসরপ্রাপ্ত জীবনেও এ 'বশ্বাবদ্যালয়ের সঙ্গে নাটকের পরখক্ষকরূপে আমার 

যোগাযোগ রয়ে গেছে । 

১৯৫৮ সালে কেন্দ্রীয় সঙ্গীত-নাটক-অকাদমি-র সভাপাঁত শ্রীরাজমাল্নার 

ও সহ-সভাপাত শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় আমাকে মাদ্রাজে আহ্বান 

করেন । সেখানে সাক্ষাকারান্তে তারা আমাকে দিল্লশতে সদ্য-নামত 

ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা ও এশিয়ান থিয়েটারের পারিচালক-পদ গ্রহণ করতে 

অনুরোধ করেন । আম অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এই পদ গ্রহণ করি । ১৩ 

স্রলাই, আমার প্রথমা কন্যার বিবাহের রাতেই আমাকে কলকাতা থেকে রওনা 

দিতে হয় । ১৫ তাঁরখে আম কর্মভার গ্রহণ কাঁর। 

এখানে থাকাকালীন দৃ*বার আমাকে অকাদমির নাট্য-পুরস্কার দানের 

জন্য প্রা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিচারক হসাবে নিয়োগ করা হয় । নব-নামিত 

সংচ্থা দুটির প্রথম পারচালক-রূপে আমার উপর গুরুভার কর্তব্য আপত 

হয়েছিল । আমার কর্মসূচির মধ্যে ছিল প্রধানত প্রশাসনের তত্বাবধান, 

ণনয়মিত ক্লাস নেওয়া, ছান্রছান্রীদের হাতেকলমে আভনয়, মণ্টসঙ্জা ও 

আলোক-সম্পাতের কলাকৌশল শিক্ষা দান করা । বিভিন্ন ধরনের রঙজমণ্ডের 

কয়েকটি আতকায় মডেল আম নির্মাণ করেছিলাম । হয়তো সংচ্ছার কোনো 
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কক্ষে সেগ্ীলি আজও র্াক্ষত আছে। ভারতের নানা অণ্চলের 'বাভঃং 

ধরনের লোকাভনয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমাকে সচেঙ্ট হতে 

হয়েছিল । বাংলাদেশের যাত্রার ল:প্তপ্রায় ধারাগীলর অনুসন্ধানে এ সময়ে 

[বিশেষ তৎপর হয়েছিলাম । 

অকাদাম-র কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতান্তরের ফলে ১৯৬০ সালের শেষের 'দিকে 

আন কলকাতায় ফিরে আসি । প্রত্যক্ষভাবে সাঁন্রয় কর্মজীবনে আমার এখান 

থেকেই 'বচ্ছেদের স্ত্রপাত হতে াকে । ১৯৬৪ সালে সারা বাংলা নাটা- 

সম্মেলনে গৃণীজন সম্বর্ধনায় দেশের নাট্যামোদীরা আমাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন 

ক'রে আমার প্রাত যে অকুণ্ঠ প্রীতি ও ভালোবাসার পাঁরচয় দান করেছিলেন, 

তা আমাকে আভভূত করোছল ॥ জানি না, সে ভালোবাসা প্রাপ্তির যোগ্যতা 

আ'ম সাঁতাই অর্জন করতে পেরেছি কি না। 

বর্তমানের নিরঙ্কুশ অবসরের মুহৃতগলিতে আম আভনয় এবং মণ্- 

কলা ও আলোক-সম্পাত বিষয়ে দৃটি পাগু্যাঁলাপি রচনা সমাপ্ত করোছ। রচনা 

দ্রাটতৈে আমার দণর্ঘ কর্মজীবন থেকে আহারত আকাণংকর আঁভজ্ঞতা আম 

মণ্ট ও চলাঁচ্চন্র-রাঁসকদের সামনে কুণ্ঠার সঙ্গে নবেদন করতে সচেন্ট হয়েছি । 

এখন আমার মানাঁসক অবস্থা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, হেরিয়াছি সন্ধ্যালোকে, 

আমার সময় আর নাই |” তাই, জানি না, আমার মৃত্যুর পর্বে এই পাগ্খলিপি 

দ্বটি মুদ্রণযন্তের মুখ-দর্শন করবে ক না। 

বাংলা রঙ্গমণ্ে নতুন যুগের নতুন জোয়ার এসেছে । এসেছেন বনু 

সপ্তাবনাময় পাঁরচালক, মণ্শনদেশক, অভিনেতা-আভনেন্রী, .নাট্যাকার এবং 

সর্বোপার নতুনত্বের তৃষণায় ব্যাকুল তরুণ দর্শক-সমাজ । আমার এই সংক্ষিপ্ত 

আত্মকথন যাঁদ তশদের নাটামণ্েের প্রাত ভালোবাসা ও আকর্ষণ গ্রভীরতর 

করে, তাহলেই এ প্রচেষ্টায় আশাতিারস্ত সার্থকতা আমার উপর বাঁষত হবে । 
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মণ্কার্ ( প্টেজ-ন্র্যাফট ) প্রসঙ্গে আসার আগে রঙ্গমণ্চের এীতহাসিক 

স্তরোল্নয়ন বিষয়ে সংক্ষেপে বলে নিতে চাই । 

প্রাগোঁতহাঁসক পর্যায়ের থিয়েটার অনেকটা ক্রুড়ামোদের মত ছিল 

ধাতে জনতা অংশ নিত। যে বৃত্তটিকে ঘিরে আঁভনয় জমত, সেখানে 
কুশীলবদের ঘরে থাকত তারাই, অনুষ্টানে যাদের 'কিছুমান্ত করণীয় 

ছিল না। 

প্রাচ্য রঙ্গমণ্ণের মৌলিক প্রকৃতি ছিল ধমাঁয় উৎসবের মত । অংশ- 

গ্রহণকারণদের দর্শকদের মধা দিয়েই সাধারণত আঁভনয়স্থানে ঢুকতে দেয়ার 

জন্য একটা দিক খোলা রাখাই ছিল রেওয়াজ । দর্শক ও কুশলবের চ্ছান 

ছিল সমান সমান । 

আঁভনয় চ্ছানকে উচু করার ব্যাপারটা প্রথম ঘটিয়োছিল গ্রীসীয়রা । 

পূধোন্ত বৃত্তের একচতুর্থাংশ জুড়ে থাকত তাদের মণ্ট । দর্শকরা বসে ঘেত 

পাহাড়ের গায়ে । 

গ্রীকদের এই ব্বচ্থার আরও উন্নাত ঘটাল রোমানরা ৷ বৃক্তটিকে তারা 

ভাগ করলো দুই অংশে । কুশীলবদের ভাগ এবং দর্শকদের ভাগ । সর্ধ- 

প্রথম রোমে চালু হল প্রসোনআম । এ ছাড়া দৃশ্যপটও সকলের আগে 

রোমানরাই ব্যবহার করতে থাকে । অবশ্য গোড়াতেই তারা সেটা মণ্ডের ওপরে 
করে নি, করেছে প্রবেশ-্রস্থান পথের অনাতিদূরে সংকীর্ণ গাছের সারির 
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দৃশ্যের সাহায্যে । মধ্যযুগে আভনয় হত মিরাকল্ নাটকের । এই 

মিরাকল্ নাটক মণ্স্ছ হত দীর্ঘ এবং অপ্রশন্ড মণ্ের ওপর । সেখানে স্থায়শ 

দৃশযপটের বাবস্থা ছিল । ৃ্ & 

ইীতহাসের রেনেসণাস পর্বে আমরা পেলাম রকমার নয়ন-সনোরঞ্জক 

ুস্তাঙ্গননউৎসব । এইসব উৎসবামোদে নামকরা শিল্পীরা প্রযোজনার 

জন্য দরকার 'জানষপত্রের নক্সা একে দিতেন । এ ধরনের কাজে এমন কি 

লিওনার্দো দ্য ভিসির মত মহাশিজ্পীও আত্মনিয়োগে অভাম্থ ছিলেন। 

রাজকীয় উদ্যানে সচরাচর এই সব অনুষ্ঠান হত। এাঁলজাবেথের যুগেই 

প্রথম মণ্টের উপরে ছাদ তৈরী হয়েছে । মণ্টের ভিতরটাকে পর্দা দিয়ে 

1ঘরে দেওয়াও সমকালশন বাবস্থা । এই সময়ে আযপ্রনের উদ্ভব হলো । এক 

দেয়াল থেকে অন্য দেয়াল এবং একটি বক্স থেকে আরেকটি বক্স-এর মধ্যবতর্ঁ 

অংশে আযপ্রনের অবস্থান । বাবস্থাটি অনেক জায়গায় এখনও বঙমান । 

্থাপত্যান্গ ধরনে অশকা পর্দা প্রবাঁতত হলো এই সময়ে । খণজকাটা 
স্লাইডের সাহায্যে এদক থেকে ওাঁদকে টানাটান করে এই ব্যবদ্থাি 

র্পাঁয়ত হত । 

বেশ্টিত মঞ্চ ( চা2076 5085০ ) 

আধুনিক মণ্টকেই বোন্টত মণ বলে। এই ব্যবস্থায় আ্যাপ্রন তুলে 

দেওয়া হয়েছে । ফলে আঁভনেতার উপাচ্থাত হয়েছে বান্তবানুগ । একালের 

মণ্ডের প্রায় সব ব্যবস্থাই দ্ূভাগে িভন্ত । একটা ভাগ দর্শকের জন্য, বাঁক 

অংশট-কু শিল্পকমর্শদের স্বার্থে নিয়োজত । দর্শকার্ধে থাকে প্রেক্ষাগৃহ, 

সবাচ্ছন্দাময় 'বচরণচ্ছান, 'বিশ্রামাগার, কর়্যার, আফস প্রভাত । অন্যাদকে 

কুশীলবার্ধে থাকে মণ, সাজঘর, কনন্্রাকশন শপ, গুদাম ঘর ইত্যাদ । মণ্ের 

যে অংশটুকু দর্শকের চোখের সামনে খোলা থাকে, অর্থাৎ যেখানে নাটক 

আভনাঁত হয়, সেটি আকশন এরিয়া বা আভনয় স্থান । 
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ইর্যাপস 

*লিফট্, শ্লাইডিং অথবা ব্রিজ ইত্যাদ অংশগুি প্র্যাপস-এর মধ্যে 

পড়ছে । হাইড্রালক, বিদুৎ অথবা কাউণ্টারওয়েট প্রশ্রিয়ার দ্বারা এইগৃলিকে 

সান্রুয় রাখতে হয় । 

আ্যাপ্রন 

অর্কেস্ট্রী-পটটিকে ঢেকে বা না ঢেকে পদ্ণা বাড়য়ে নিলে মণ্টের 

মেঝের যে অবস্থানটি থাকে তারই অংশ 1বশেষকে বলা হয় আপ্রন। 

প্রসৌনআমের কাজ হচ্ছে মণ্ের নাঁদন্ট এলাকা'টিকে দর্শক-্দপ্টির আড়ালে 

রাখা ; নিবোদত নাট্যকথার অনুভাবক 'িসেবেও এব বাবহার 

চাল; আছে। 

মণ্কার্ বা মণ্টশিল্প বিষয়টা কি ? ব্যাপক অর্থে কোন একটি নাটককে 

মণস্থ করার জন্য যাবতীয় কর্তব্যের সবটুকুই মণ্টাশল্পগত । অন্যান্য 

আরও অনেকের মতই ভিজাইনার, তোর, বিদয্যৎশীবদ প্রভাতি সকলেই এই 

মণ্লশিঞ্পের এন্ডয়ার-ুত্ত । বান্তাবক, একটা নাট্যপ্রযোজনার সার্থকতার জন্য 

অনেকখাঁন দায়শ হওয়া সত্তেও প্রায়শ-ই এই সব শিল্প অবহেলা বা 

অপ্রকাশের অশাধারে চাপা পড়ে থাকে । বহু সময়ে এ সবের অভাবে যথা- 

কালে পুঙ্খানুপুঙ্থ আবশ্যকীয়ের ক্ষেত্রে বিশ্ন ঘটে, সৃ-অভিনয় বাহত হয়। 

থিয়েটার এমন একটা আর্ট যা 'বাভল্ন শিল্পের যোগফল । এমনকি 

দবশ্যাবলীর ষথোপধযুন্ত ব্যবহারও একটা শিল্প, যার দ্বারা প্রেক্ষাগৃহ অবশ্যই 

প্রভাবত হয়ে থাকে । 

অসময়ে এবং শ্রণটপূর্ণ ব্যবহারে একটা দৃশাকে বানচাল করে দেওয়া যায় 

খুব সহজেই । ধরুন, একটা প্রায়ান্ধকার ঘরে ঢুকে অভিনেতা সুইচ, টিপলেন 

নু অভাম্ট ভুটল না, আলো ন্বলল না। অথচ খানিক বাদে সেই 
আঁভনেতা অন্যাদকে হেটে যেতেই হঠাৎ রহস্য-জনক ভোব্ববাঁজর মত কোথা 

থেকে ভ্বলে উঠলো আলো । বহু সময় এমনও হয়েছে যে অভিনেয় নাটকটির 
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গবষয়ে প্রমৃপূটার বিন্দ'বসর্গ না জানায় প্রয়োজনীয় বিরাতির মৃহৃতেও 

গড়গড় করে সংলাপ বলে যাচ্ছে। | 

আপাত দবণ্টিতে মনে হতে পারে মণ্টকার; একঘেয়েমিতে পর্ণ। কিন্তু 

সাগ্রহে এবং আন্তারক ভাবে বিষয়টিকে 'নলে এট আর একঘেয়ে থাকে 

না। কাজটি আগ্রহোদ্দীপক, নতুন নতুন ভাবনার উদয়ে এবং 

নবনব আঁবদ্কারের ফলে ভ্রমেই,সম্বদ্ধ হয়ে চলেছে । এর ফলে এই শিল্প- 

কর্মাট হয়ে উঠেছে অত্যন্ত দ্রুত পাঁরবর্তনশীল । মণ্চকারু নামধারণী এই শিল্প- 

বজ্ঞানাটর সমন্ত বিভাগে একমান্র সৃক্ষ নির্দেশনার মাধ্যমেই যথাযোগ্য 

আকর্ষণ বজায় রেখে একে সমগ্র প্রযোজনার সাথে সমতাল করা সম্ভব । 

প্রযোজকের পরেই থাকছেন স্টেজ-ম্যানেজার, যার গুরুত্ব সর্বদা 

স্মরনীয় । তশর দায়দায়ত্ব নানা রকমের । যে কোন আদর্শ ম্যানেজার সর্বদা 

যথাসত্বর এবং ন্যনতম বিশৃঙ্খলার মধ্যে কাজ সেরে দেবেন । এর পরে আসেন 

বদ্যুৎপীবদ:। মণ্ের ওপরকার যাবতীয় আলোকসঙ্জার আয়োজন এবং 

নিয়ঙ্মন করা তর কাজ। বৈদ্যাতিক যন্মপাতির ব্যবহার তকে শিখতে 

হবে। বৈদ্যাতক কলাকৌশলের মাধ্যমে যেসব মণ্চগত পাঁরবেশ সৃজন 

সম্ভবপর, তাও জানতে হবে তশকে । 'বাভন্ন রঙের মিশ্রণে নতুন রঙ 

সৃন্টি করার কৌশলও তশকে ভালভাবে জানতে হবে। যে কোন নাটক 

মণ্স্থ করতে বর্ণালী আলোকের এবং রঙিন পোশাক-আশাকের ওপর 

যাবতণয় আলোক-প্রয়োগ তার আয়ত্ত হওয়া আবশ্যকীয় । 'বিদ্যৎশবদকে 

যেহেতু আলো নিয়ে কাজ করতে হয় আর বলা বাহুল্য যথাম্ছানে দরকার 

মাঁফক অদলবদল ঘটাবার আধকারণও তান সেই হেতু তখকে বিশেষভাবে 

নিয়মঙ্জাফিক হতে হয়। 'বদ্যুৎ-বিদের গুণাবলী সম্পর্কে এটা একটা মামুল 

নক্সা দেয়া হল মানত । যে কথা আগেও বলোছি, ভাই আবার বলতে হয় যে, 

মণ্তালোক-ব্যবন্ছাট বিজ্ঞান ও শিক্প দুই-ই । 

পোশাক-সংরক্ষণকারাীর দাঁয়ত্ব নিয়মানুত্য ও ববেচনা এই উভয়ের 

অধান। প্রথমত তার কাজ হচ্ছে প্রয়োজনশর ভজিনিষপন্ত যাতে বথা- 

্ময়ে এসে পেশছুয় সৌঁদকে লক্ষা রাখা এবং সমন্ত লয়াঁজমা তেন 
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ঠিক সময়ে মণ্ডে হাজির হয় এটাও খেয়াল করা । 

ফোন সময়ে কোন পোশাকটির ডাক পড়বে এই বিষয়ে পোশাক- 

সংরক্ষণকারীর সতর্ক দ্বণ্টি থাকা চাই। আবশ্যকণয় অথচ সামান্য 

জোড়াতালি 'রপু ইত্যাঁদ কাজও তকে অল্পাঁবস্তর জানতে হবে। 

সহকারী কমাঁদের চাহিদা মত দৃশ্যাবলশ আর আসবাবপন্রগ্যাল 

যথাস্থানে পৌছে দেয়ার জনা প্রস্তুত থাকতে হয়। এরকম একটা নেহাত 
ভুল ধারনা প্রচালত যে, দৃশ্যাবলা চ্ছানান্তরণে নৈপৃন্যের কোন ভূমিকা নেই। 

আদপে এর উল্টোটাই হচ্ছে সাঁত্য কথা । এই কাজ অবশাই তেমন সব 

ক্রিয়ার অন্তর্গত যা কোন লোককে দক্ষ হয়েই করতে হয়। সহকারশ 

কমাঁদের অন্যান্য অনেক কাজও হামেশাই করতে হয়। কেউ হয়ত পর্দা 

টানবেন । আবার কাউকে বা নিষুন্ত থাকতে হবে প্রয়োজনীয় আবহাওয়া 

সৃত্টর জন্য । গোলযোগ বোঝাবার জন্য আওয়াজ ইত্যাঁদ করা এর মধ্যে 

পড়ে । এর পরেই আসছে চিন্নাংকনের কথা এবং ভ্রমে অন্যান্য বিষয় । 

আম হীতমধ্যেই বলোছ যে বস্তুত যে কোন একটা নাটককে মণ্গ্ছ 

করবার জন্য আবশ্যকীয় সর্বাবধ পালনীয় শিজ্পকর্মই মণ্চাশল্পের মধ্যে 

পড়ে । আমার আমেরিকায় অবস্থানকালে আচার্য স্তাঁনল্লাভীণ্কির শিষ্য রিচার্ড 

বলিগ্লাভাস্কর লহযোগী হিসেবে অনেক মহার্ঘ ক্লাসিক প্রযোজনার সাথে 

সংগ্লন্ট হবার সৌভাগ্য লাভ করেছি । আম দেখেছি, মণ্চশিল্পের চোঁহদ্দিগত 

এই সব 'বাভন্ন জপ পারকাঁল্পত এবং নিয়াল্লিত হত এমন সব ব্যান্তর দ্বারা, 

ণনজের নিজের বিষয়ে যণরা প্রত্যেকেই ছিলেন আতদক্ষ । অন্যাদকে আমাদের 

শতাব্দী-প্রাচীন মঞ-ব্যবস্থার এীতিহ্যে আমরা কি দেখতে অভ্ন্ত 2 সর্বদাই 

সম্পর্ণ ঝুীক সেই একটি মান মানুষকেই নিতে হচ্ছে, মণ্শিল্পী নামে যার 

পাঁরাচাত, সাধারণত তিনিই সামাগ্রক অর্থে মণ্টশিজ্প বলতে যা বুঝ, তার 

শশর্ষে অবস্থান করছেন ৷ তণকেই দৃশ্যপটগৃলো কি রকমের অর্থাং কি জাতের 

সে বিষয়ে ভাবতে হবে এবং প্রত্যেকাটকে যথাযোগ্য সাজয়ে গুছিয়ে সৃচ্টি 

করতে হবে তাকেই | দৃশ্যাবলণ বা অন্যান্য ঘা কিছুই আকা হবে তার জন্য 

প্রয়োজনীয় অঙ্ষনসহ সম্ভাবা পরিকজ্পনা পেশ করতে হবে । এবং প্রত্যেকটি 
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অঙ্কন ও পরিকল্পনায় পুঙ্খানৃপুজ্খ তথ্য সন্নিবেশ করতে হবে । এই ধরনের 

খু'টনাটি কাজে শিল্পী নিতান্ত মনোষোগ দিয়ে থাকেন 'জিনিসগলোদতৈরা 

করার ও অশকার সুবিধার্থে, বলাই বাহুল্য । 

সেই পারকঙ্পনার আভপ্রেত র.পায়ণ বান্তবিকই হচ্ছে কিনা সোঁদকেও 

চোখ খুলে রাখতে হয় তকে । নন্দনতত্ত-সম্মত যথার্থ নাটকীয়তা সেই 

সব পাঁরকজ্পনার মাধ্যমে কতটা এবং কি পারমাণে পাওয়া যাবে তার পারপ্ণ 

দায়ত্ব ম9শিম্পণর 'পবেই বয় ॥ মণ্চশিজ্পশকে অবশ্যই শিরস্লাণ, পবচুলা, 

জ্বুতো প্রভৃতি জিনিস এবং অন্যবিধ আনুসাঙ্গকেবও নকসা করতে হবে। 

এ সব জিনিষ প্রস্তাতির জন্য লাগবে, এমন সব অ'াক-জোকও তণকে মানান- 

সই ভাব, মাপ ও স্থাচ্ছন্দ প্রভৃতির দিকে নজর রেখে করে দিতে হয় । 'জানস- 

গুলো যেন টেকসই হয় এঁদকেও লক্ষা রাখতে হবে মণ্চাশজ্পধকে । সেটে 

উপাস্থত লোকদের আলোকিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আলোক-সম্পাতের 

ডিজাইনও ত'াকে ধাবনা করায় সমর্থ হতে হবে । যা'ঁকিছু তুলে ধরা এবং 

চাপা দেয়া__দুয়ের জন্য আবশ্যকমত সব কিছুরই প্রায় মোটা রকমের উপায় 

ভেবে বের করতে হবে তণকেই । মহড়ার সময়ে মণ্চশিল্পীকে নজর রাখতে 

হবে সেটিংস, পোশাক এবং আলোকসল্জার ন্যায্য স্থানিক ব্যবস্থার প্রতি । 

কন দ্বশ্যপটগুলো তৈরি হবে কি উপায়ে ? সুন্দর একটা ছবি বীধাই 

করতে যেমন চাই সেরা জাতের ফেম, ঠিক তেমনই সু-আভনয়ের অন্য লাগে 

ভালো সেটিংস । ঠিক এইজন্যই গোড়া থেকেই কোন প্রযোজনার জন্য 

দরকার 'ডিজাইনগুলো খুশটয়ে দেখতে হবে, কোন যোগ্য পাঁরচালক স্বয়ং 

বাতল করেন এমন সোটংস 'নয়ে কদাঁচৎ কাজ করবেন না। এটা খুবই 

প্রয়োজনীয় এবং সে কারণেই কাম্যও বটে যে পরিচালক তার দরকারি ও 

কাঙ্খিত সেট, পোশাকজাশাক ও রঙের পরিকজ্পনার বিষয়ে মনে মনে একটা 

পারক্কার ধারনা পোষণ করবেন এবং প্রযোজনার হাত দেয়ার সময় থেকেই 

তকে এাবষয়ে তৌর থাকতে হবে। 

মহড়া আর্ত হবার আগের থেকেই দৃবশ্াপট, সাধারণ বর্ণ ও আলোক 

প্রলেপণ-পারকঞ্পনা ক ধরনের হবে এ 'বষয়ে পাঁরচাব্পককে প্রার্থামক 
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নকশা করে ফেলতেই হবে। কারণ এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আশু 

প্রয়োজনীয়ের অন্তর্গত । নকশার যথার্থ সৌন্দর্য বিষয়েও পারচালকের 

পাঁরচ্ছমে বোধ থাকা দরকার । মানাসক কোন ভাব-ভাবনার, যা কিনা 

প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে, তার প্রারভ্তিক পর্যায়কে আমরা বলব নকশা । 

পারস্পারক নির্ভরশণীলতা-সম্পন্ন 'বাভিল্ন অংশের সমবায়ে গঠিত একটা 

অর্গানজম এই মণ্চশল্প । অংশের সম্পর্ক যেমন পূর্ণের সঙ্গে, পৃর্ণেরও 

অংশের সঙ্গে । নকশা, বাড়ী তৈরি, সঙ্গীত, কাঁবতা এবং 

অন্কন- এগুলোর সব কিছুর সৃন্টিতেই . ক্রিয়াশীল মৌল নশীতটি 

এক | এর মধ্যে 'ভস্ায়াল ফর্ম হবে এমন একটা রাঁজজত আকৃতি (০০199:9৫ 

81299 ) যা আমাদের আভ্যন্তরীণ ক্ষমতাকে স্বালিয়ে দেবে নন্দনের স্বাদ 

গ্রহণের দিকে ৷ দৃশ্য, নকশা, আকাঁতি এবং রঙকে একটা অবয়বের মধ্যে 

বেধে ফেলা হবে। একটা নকশায় প্রত্যেকটি আকার এবং প্রাতটি বর্ণের 

রকমফের সেই মূলগত চাঁহদা থেকে জন্ম নেবে । প্রত্যেকটি খু'টনাঁটি 

হবে নকশাটির চূড়ান্ত পারণামের পক্ষে আবশ্যকীয় । পরি্কার ভাবে 

বগুবা-ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলার যোগ্যতাতেই শিল্প-কৌশলটির মুল্য 

ণনরভরশীল। আমরা নকশা কথাটার ভ্রান্ত প্রয়োগ সাধারণত দেখে থাঁক। 

লোকে ভুলে যায় যে অলঙ্করণের সঙ্গে এর কোন সারপ্য নেই, বরং 

দ্বটোর ষোগশুন্যতাই অনেক বড় ঘটনা । অলঙ্কার আসলে হচ্ছে মসৃণ সমতল- 

বাশিষ্ট একটা প্রয়োগ কৌশল । অন্যদিকে নকশা হল তারই অবয়ব 

যাতে কিনা অলক্কারের, প্রয়োগ হবে । অলক্কারের ভিতরে একশবার নকশার 

আনল থাকা সম্ভব, কোন একটা নকশারও তেমান অলঙ্করণ সম্ভব, অথচ, 

দুটো সম্পূর্ণ-ই স্বতন্দ। আঁভনেতার কণ্ঠস্বর বা ভাবভা্গ যেমন দর্শকের 
চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে, নাটা-বিষয়ে ঠিক সেইর.পই নৃপ্রন্তুত নকশা তার 
চোখের সম্মুখে ভীজে ভগজে খুলে ধরে নাটকটিকে । একজন নকশাবিদের 

ভাব-প্রকাশের মাধ্যম হচ্ছে সেটিংস্, পোশাক, আলোক-সম্পাত এবং এ সবের 

মীলত রূপায়ণ। একক সন্তায় এরা ভারী দুর্বল এবং উপযুন্ত পারবেশ 

স্ষ্টার্থে পরস্পরের সহযোগী হিসেবেই এদের সীক্ুয় থাকা উাঁচত । 
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কোন একটা স্টেজ সেটিংএর নকশা করার সময় সবার আগে যে 

কথাটা সমতবা, তা হল মৌল কর্তব্যের কথা । নাট্যকায়ের ডীর্দিটট ভাবটি 

আঁভনেতা ও পাঁরচালক যাতে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হন সেই ভাবে কাজ করাই 

নকশাবিদের কর্তব্য । সেটিং হচ্ছে সেই বিষয়, যার পটভূমিতে নাটকের অগ্র- 
গমন সিদ্ধ হয়, এবং নাট্যবস্তুর গুরুত্বের পাঁরবর্তনের সাথে সাথে উত্ত 

পটভূমর গুরুত্বও পারবাতিত চেহারা নেয় । তাই নকশাবিদকে কখনও ভূললে 

চলবে না যে শেষ পর্যন্ত নকশা পটভূমি ছাড়া ছুই নয়। কিন্তু 

এমন নকশাবদ আছেন .যশরা আপনার কাজটিকে সৃমহৎ অনুভবের 

বারা সাধন করে থাকেন । বোধ কার তশরা ভাবেন যে সামীগ্রক 

প্রয়োজনে সোটংস্ একটা অত্যন্ত আবশাকীয় ছু; সেরূপ ক্ষেত্রে তার 

যথার্থ কর্তব্য হবে তার ধারনাকে আশাতীত গুরুত্বপূর্ণ মনে না করা। 

কারণ তাতে ক'রে দর্শকেরা দৃশ্যাবলশর প্রাতি আতা'রন্ত দৃষ্টি দেবেন এবং 

নাট্যশন্রয়ার প্রাত নজর প্রায় থাকবে না। দশ্যাবলী তখন আর আভিনয়ের 

সহায়ক না হয়ে আপাত্তজনক একটা 'বিদ্ন হয়ে দেপ্লা দেবে । যার ফলে পূরো 

ব্যাপারটি মাঠেই মারা যাবে। সে কারণে সৃচনাতেই নকশাঁবদের এই 
ধারণাটি স্পন্ট হওয়া চাই যে তর কাজ খুব প্রয়োজনণয় হলেও আদে চূড়ান্ত 
নয়। এবং আতীরন্ত চোখে পড়া কোন রকম দশ্যাবলীর দ্বারা আসলে 
একটা নাট্য প্রযোজনাকেই সমূলে পণ্ড করা হয়। 

ভারসাম্য বজায় রাখার জন্ম আর এই ভুলটা সযত্কে এড়াবার জন; 

তান আত অবশ্যই নাট্যাবেদনের মর্মরসটি পূর্ণতঃ অনুভব করবেন । 

বহুবার তাকে নাটকটি পড়তে হবে, যাতে করে তিন সেটির সঙ্গে পুরোপুরি 
একাত্ম হতে পারেন।, সর্বোপরি নাটকটি নিয়ে তকে পারচালকের সঙ্গে 
আলাদা বসতে হবে। লেখকের সৃজনশীল আভগ্রায় প্রায়ই এরুপ ঘ্বু্জ হয় 
না যাতে কিনা দ্বজন লোক তাদের একই ভাবে ব্যাখ্যা করে। সেইজন)ই 

বিশেষত পরিচালক এবং নকশাবদের মধ্যে আলোচনা হওয়া চাই । এর 
্বারা দ্বিতীয় ব্যাস্ত জানতে তথা শিখতে পারবেন কোন পথে নাট্য-প্রযোজনা 
এগোবে এবং কোন কোন মৌলিক বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করতে ছবে। বহু 
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পময়ই নকশাবদের ধ্যান-ধাবণার সঙ্গে পাঁধচালকের চিন্তার সংঘাত বধাত 

পারে বলা বাহুল্য, ঘটনা যখনই এরকম গাঁত নেবে. তখন পরিচালকই 

চড়ান্ত হবেন, কারণ, শেষ কথা বলার আঁধকার কেবলমান্র তারই । যেকোন 

একটা প্রযোজনার ক্ষেত্রেই নকশাকে দেখতে হবে সামাগ্রকভাবে ৷ সোঁটংস, 

ঘাঙ্গংং আসবাবপন্ত এবং পোশাকআশাক ইত্যা্দ সব কিছুকেই 

একমেব প্যাটার্ণে ঢেলে সাজাতে হবে । সেই নকশার সাফল্য সাধাবণ 

'বাধ ও সুরচির ওপর বড় রকমে নির্ভরশীল । 

একজন মোটামুটি দক্ষ নকশাবদ যাঁদ বিষষানুগ চিন্তা করেন ও যথা- 

দাধ্য সচেস্ট হন তাহলে তান যেমন দরকার তেমন পোশাক আর আসবাব" 

পন্নের সাহায্যে অনেকগুলো বিকল্প দৃশ্যপট স্ীষ্ট করতে পারেন । বিত্ত 

কান নকশাকাবের উচিত নয় বান্তভব উপযোগিতাবিহশন সুন্দর সুন্দর দশা 

পটের পেছনে শাস্তমত্তার খেলা প্রযোগ কবা। দৃশ্যাঁদ ও পোশাকের নকশা 

ঠরা বাদেও নাটকে প্রয়োজনীয় বন্তনচষের সম্পর্কে যথাযোগা পরামর্শ 

দওয়ার ক্ষমতা তর থাকা কাম্য । 

এর থেকে এতক্ষণে নিশ্চয়ই এটুকু বোঝ গেল যে প্রযোজনাধ সম্পর্ণ 

ার্থে আকাক্ষত যাবতীয় কাজের সঙ্জেই নকশাবিদের পরিচয় বেশ খোলা- 

দল গোছের হবে । যে রঙ্গমণ্ডে তকে কাজ কবতে হবে, ১সখানে কি 

রা প্রয়োজন আর তা কতদূব করা সম্ভব সে বিষষে তাকে সচেতন হতে 

'য্ন। যে দৃশ্যপট নাটকের আগাগোড়া প্রযুন্ত হবে আর সেই সব দৃশ্য যেগুলো 

কানো কোনো অথবা বিশেষ একটি মাত দূশো প্রমোজা--দৃশোর এই দ্বৈধ 

কৃতি নকশাবদকে বিভিন্ন বা দ্বিবধ সমস্যাব মুখোনবখি করে । 

প্রথমটি অত্যন্ত সরল ব্যাপার ॥। যাঁদ কোন একটা দৃশ্য কোন নাট্যকরশড়ার 

থম থেকে শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, তখন শিল্পী তর মনের সাধ 

মটিয়ে গ্রচুর ব্য়বহুল কার[কার্যখচিত দৃশ্যপট নির্মাগ করতে পারেন। 

কানো একটি দৃশ্যপটকে হ্ছাপন বা অপষারণ করবার পূর্বে সব কিছু খু'টিয়ে 
ঢাবা দরকার । কারণ সেই দশ্যটি রাখা বানা রাখা দুই-ই দর্শকের মনে 
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গুরুতর প্রাতান্রিয়া সৃদ্টি করতে সক্ষম । প্রাতক্লিয়া ভালোমন্দ দুইদিকেই ॥ 

দৃশ্যের পালাবদল করা এবং প্রেক্ষাগৃহ থেকে দৃশ্যের পূর্ণ দ্বশ্যমানতা স্পর্কে 

নকশাবিদের গভশর ও গৃরুত্বপূর্ণ স্মরণ থাকা প্রয়োজন । অনেক সময়েই 

এটা পুরোপযার সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু যতখানি পারা যায়, তার চেষ্টা 

তকে চালিয়ে ষেতে হবে । 

সাধারণভাবে বলতে গেলে নকশাঁবদরা দু জাতের-_অবস্তবাদী বা ভাব- 

বাদশ এবং বান্তববাদী । বস্তুবাদীরা দৃশবশেষের হ্থানের পারচয় দর্শকের 

দৃষ্টিগ্রাহ্য উপলাঞ্ছিতে পৌছে দিতেই সচেন্ট। ভাববাদণগ দৃন্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র । 

বন্তৃত প্রাতীক্রুয়া স্বাম্টর পদ্ধাত (77০9 916০৮) গ্রহণ করে ভাববাদণ 

শিল্পী আঁঞ্কত দৃশ্যের একটা ভাবগ্রাহ্য অনুভূতিই দর্শকদের মনে দেগে দিতে 

চান। মৌলিক ও অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্পীদের অনেকেই এ জাতের । 

আধকাংশ সময়ই ভাবময় ধশচে নকশা গড়তে এ*রা গুলুবধ হন। অনেক 

সময় তশরা ভূলে যান যে, নাটকের মৌলিক আবেদনের সঙ্গে তার্ল 
রেখে আদপের নকশাগুলো পাঁরকম্পিত হচ্ছে কিনা । অন্যথায় নাটকের 

মূলস্ত্রের সঙ্গে নকশার অনাত্মীয়তা অনিবার্ষ। 

বাস্তবসম্মত নকশা তোর ক্ষেত্নে কল্পনার আঁতরিন্ত বিস্তারের সুযোগ 

নেই, এই ধরনের চিন্তা প্রচলিত! সহজ এবং সাধারণভাবে কেবল অভ্যন্তর- 

ভাগের নকশা করাটাও মূলত শিঞ্পকর্ম । মণ্টাশজ্প আলোকচিন্রের মত 

নত হাতে পারে না এবং হওয়া আভপ্রেতও নয়, একথাটা শিল্পীকে 

কখনই তললে চলবে না। মণ্কারের মুন্সিয়ানা প্রকাশ পায় সব কিনুকেই 

বাড়িয়ে বলার ভেতর । যে কোন একটা দ্বশ্যের ধদিকে তাকালেই বোঝা 

যায় সাধারণ ঘর অপেক্ষা আয়তনে সেটি বেশ বড়! মণ্চে সাধারণ সংলাপ 

আবৃত্তির সময়েও অভিনেতাকে স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরকে আরও সতেজ ও পোচ্চার 

করে প্রকাশ করতে হয় । অঙ্গভাঙ্গমাও তশার আঁতকৃত হবে । তণকে তণর 

মৃখাবয়ব রায়ে নিতে হবে অস্থাভাবক রকমের কড়া ও উদ্ভ্বল আলোক- 

সম্পাতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দেহের তন্দিগুলিকে সচল রাখবার মানট । 

দুশোর মাপকাঠিতে বাঁবচারে এই আঁতকরণ প্রযোজনায় অনেক সময় কিছু 
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দূরত্ব বজায় রেখে দেখলে পশ্ৎপটের ছোটখাটো বিষয়গুলোকে ঠিক আছে 

বলে মনে হবে অথচ দর্শকের আসন থেকে দেখলে সেটাকেই অত্ন্ত 

আক্টিংকর মনে হতে পারে । সে কারণেই কাম্য সমমাঁমতা জাগাতে হলে 

দৃশ্যপটকে খানিক মোটা দাগে স্পন্ট করে নেয়া চাই। 
বস্তুবাদী নকশার অভ্যন্তরভাগটি এমন করে অণকা হবে যাতে দর্শকের 

চোখে পড়ামাণ্র তার ভেতর 'দিয়ে গৃহস্বামীর সামাজিক অবচ্ছার ছবহ? ছাঁব 

ফুটে ওঠে এবং সেই সঙ্গে দর্শক যেন অনুভব করতে পারে আগাম? দৃশ্যের 

সম্ভাব্য মেজাজ (10০০৪ ) টিকেও। এক-কথায়, আলোচা দৃশ্যটি একমান্র না 

হলেও এ রকম একটা দৃশা আভনশত হওয়া যে অবশ্যভাবণ ছিল এই 

বাসনাটাও দর্শকমনে জাগিয়ে দিতে হবে । কৃত দৃশ্যসচ্জার দ্বারা ঠিক সেই 

ভাবটিই ফ:টিয়ে তোলা দৃশ্যাশজ্পর অভীন্ট, যেটি যবানকা ওঠা মানত 

দর্শকের মুখ 'দিয়ে “সাধু কথাটি বিয়ে নেয় । ম্যাকস্ রাইনহার্ডের দৃশ্য 

খনাঁমিতর পদ্ধাত এরকমই ছিল এবং যে কোনো কল্পনাশীল শিল্পীই 

এই অত্যন্ত সম্ভাবনাময় পদ্ধাত অনুসরণ করতে পারেন। বিশেষত দৃশ্- 

বহুল নাটকে এই পদ্ধাতর সাফল্য তাশাতগত | প্রসঙ্গত সবচেয়ে দরকার” 

কথাটি এই-__সার্থক দ্ৃশ্যশিল্প ও নাটকের মূল আত্মার হরগোৌরী মিলন হলেই 

অভ"ন্ট সিদ্ধ হয় । 

অবশ্য বাঁহর্দশ্য অঞ্কনের সময় শিল্পীর সুযোগ অপর্যাপ্ত । সে সময় 

তকে সীমিত বন্ধনে আকৃন্ট থাকতে হয় না। কোনো একটি বাহররশোর 

পরিকল্পনা করার সময় চলচ্চন্র-কুশলশর ওপরে নকশাবদের এই এক 

বিশেষ সুবিধা বর্তমান যে, তিনি তর ভাবনা র.পায়নের জন্য দ্বিমান্রক 

ক্ষেত্র হাতের কাছেই পাচ্ছেন। 

“ভাববাদণ উপায়ে বাহর্দশ্যের নকশা করা এবং তার প্রয়োগ করা বন্তুবাদণ 
প্রয়োগ অপেক্ষা সরল । সহজভাবে শিল্পিত বাহশ্য অঞ্ষনের প্রাথামক 

শর্ত হচ্ছে দৃশ্যটির নিখু'তি আন্দাজ করা। সুপারকঞ্পিত দৃশ্যপটকেও 

অসম আলোকসম্পাত ব্যর্থ করে দিতে পারে। বর্তমানে মন্টের ওপয়ের 

সজ্জা উপ্চদরের শিল্পকর্ম হয়ে উঠেছে । ফলতঃ এ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন বোধ- 
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সম্পন্ন একজন শিল্প অত্যন্ত সরল ও সহজ ভাবে অশকা দৃশাপট নিয়েও 

বিস্ময়জনক ফল লাভ করেন। দুশ্য ও পোশাকের সম্ভাব্য রং সম্পূর্কেও 

নকশা করার সময় সর্বদা চিন্তা করতে হবে দর্শকিত্তে প্রযুন্ত বর্ণের প্রভাব ॥ 

কারণ আসল কথাটি হচ্ছে এই যে সচ্জিত আলোকস-পাতের দ্বারা দৃশ্য ও 

পোশাক-সম্পকিত ধারনাটাই সম্পূর্ণ পালটে দেওয়া যায় । 

আমাদের দেশীয় মণ্গুলিতে আর্থিক দুর্বলতা ও অন্যান্য কারণে দৃশ্যসজ্জা 

অপ্রস্ভল বলে বোধ হয় । এক্ষেত্রে একজন সং পরিচালকের মনে হতে পারে 

স্থায়ণ দৃশ্যপটের বাবস্থা করা হয় না কেন; হলে কেমন হয় ইত্যাদদ । 'দিশি 

যান্না বা অন্যান্য নাট্যানুষ্ঠানে প্রচালত এ্ীতহ্যান্গ দৃশ্যপটের সঙ্গে সমতা 

রক্ষা করে গ্থায়স দূশা পরিকম্পনা করা উচিত, এ কথা আমার প্রায়ই মনে 

হয়। কিন্তু এই স্থায়ীদৃশ্য পারকল্পনার প্রকৃত আদর্শ ক হওয়া উচিত ? 
এ ক্ষেত্রে কেবল গ্রীকমণ্টের আদর্শকেই আরও উন্নত ও আধুনিক করে 

গ্রহণ করা যেতে পারে । গ্রণীকমণ্ে আভনেতাদের জন্য একটি মাত্র শ্তর 'নাঁদঘ্ট 

ছিল। কিন্তু আভপ্রেত মণ্ডে বিভিন্ন স্তরের সন্নিবেশ চাই যাতে নানা অংশে 
বভন্ত মণ্টি আভনেতৃকুলের স্বাভাবক গাঁতাবাঁধর পক্ষে একান্ত সহায়ক হবে 

এবং এর থেকে নানাবিধ সুবিধা নিংড়ে নেয়া যাবে । নাটকের আন্তারক 

পাঁতবেগ বাড়িয়ে দেয়ার দরুণ আদ্যোপান্ত ঘটনাটাই আবেদনশীল হয়ে 

দাড়াবে । এজাতীয় মণ্ঠ নির্মাণ বান্তাবকই সম্ভবপর এবং আমাদের মত 

হৃতসর্বন্থ দেশে এটাই আপাততঃ একমাত্র সদুপায় । 

বলাবাহূল্য, স্থায়ী মণ্টে আলোকসম্পাতের ব্যবচ্ছা পর্যাপ্ত এবং সৃন্দর 

হওয়া প্রয়োজন । ধ্বাস্ছত আলোকসম্পাত আর আঁভনেতৃসম্প্রদায়ের ক্রিয়া- 

কলাপের দ্বারা গড়ে ওঠা মেজাজের প্রাতি মূল ঝেশাক দেয়া চাই । বিখ্যাত 

মণ্চবিদ জ্যাক কোপো এই ধরনের মণ্ের পরাক্ষা-্নীরক্ষায় সিদ্ধ হয়েছিলেন । 

এই জাতীয় মণ্ডেই মস্কো আর্ট থিয়েটার এযরিস্টফেনেসের ণলাসসন্েটাস*- 

এর এক আত মনোক্ঞ ও রসোত্তদর্ণ নাটারপায়ন দান করে। এদের 

উপস্থাপিত কার্ণানাসটা এগ দি সোলজার এই শ্রেণীর আর একটি গৌরবময় 

উপস্থাপন । মেয়ারহোল্ডের সমস্ত প্রযোজনাই হাঁজর করা হয়েছে হ্ছারণ 
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দৃশ্যপটে । চলাফেরা, নাটাগাঁতর 'বভাবনা ও আলোকসম্পাতের ওপরে 

সবিশেষ জোর দেয়া হয়েছে এই সব দৃশযপটের পাঁরকজ্পনায় ও বাবহারে । 

মস্কো থাকাকালীন এই জাতীয় বেশ কিছু প্রযোজনা দেখবার সুধোগ আমার 
হয়েছিল । এই রকম চ্ছায়ী দৃশ্যাদিবিশিষ্ট মণ্চনশীত গ্রাহা হবার ওপরেই 

যে ভারতীয় নাট্যাশল্পের এবং নাট্যসাহতোর প্রগাঁত িভর করছে, এ 

বন্তব্যে উত্তরোত্তর আরও আশ্ছাশীল হয়ে উঠছি । অবশ্য পশ্চাৎপটে সৃসম 

যবনিকা প্রয়োগ করার ভেতরেও এর যথেন্ট লমাধান খুঁজে পাওয়া যেতে 

পারে। প্রথমত এবং মৃখ্যতঃ অন্যান্য পদ্ধতির সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে 

খর5 এখানে যৎকিণ্9ৎ । দ্বিতীয়ত, দৃশ্য অদলবদলের ঝামেলাও এখানে 

প্রায় অনপাস্থৃত । এবং তৃতীয়ত বা সর্বোপার পদ্ণ সমাল্ত দৃশাপটের 

ব্যবহারের রেওয়াজ ধেহেতু সর্বব্যাপী, সেক্ষেত্রে একটা কুদৃশ্যকে বাতিল করে 

সৃবাবস্থিত যুংসই ধরনের যবানিকার বাবহার অনেক সময়েই যথেষ্ট গভীর 

অর্থ ও সুসঙ্গাতি নিয়ে আসে । ক্যানভাসের ওপর অশকা দৃশ্যাবলশ থেকে 

এগুলো অনেক বেশশ উপযৃন্ত । একটি শিজ্পসম্মত উপায়ে আঁ্কত সৃলাম্বত 

যবনিকা দৃশ্য হিসেবেও গান্তশর্ষময় সৌন্দর্যের আঁধকারাঁ । 

বস্তুবাদী ও ভাববাদী, অন্তরঙ্গ ও বাহরঙ্গ, স্থায়ী ও আবয়াবক তদৃপার 
যবাঁনকা প্রভাতি নানাজাতীয় দৃশ্যপট সম্পর্কে বিস্তারত আলোচনা করা গেল । 

কিন্ত; এইগুলিকে" বা এদের যে কোনটিকে দৃশামান করে তোলার সার্থক 

পন্ধীত ক ? 

এক্ষেত্রে প্রথমেই দ্রক্টার মানীসকতার অবচেতনম্তরটিকে অবশ্য জাগ্রত 

করতে হবে । পূর্বে যা কিছু বলা হল তার বাইরে আরো কিছু তাকে কল্পনা 

করে নিতে হবে । স্ব-অভিপ্রায় অনুযায়ধ নিজেকে যথাযথ চালিত করা তার 

অবশ্য কর্তব্য । আঁভনেয় নাটকটি বারবার পড়া দরকার । এই সময় মুনে 

যেমন যেমন প্রত্যয় এবং ভাবনা উ“ক দেবে, সেগুলোর একটা সন্ভাবা নকশা 

তখনই তৈরশ করতে হবে । একটি দংশ্যকে আয়ত্ব করার জন্যে প্রয়োজনীয় 

ধারণা অঞ্জনের পর স্ানকাল ইত্যাদি সম্পর্কে অবাহত হতে হবে। এই 

পর্যায়ে অনেকগৃলো নকশা করতে হবে এবং নতুন নতুন সদ্ধান্ত গ্রহনের দিগন্ত 
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খোলা রাখতে হবে । তবে এই "সিন্ধান্ত গ্রহনের পদ্ধাত অন্ধকার ঘরে কালো 

বৈড়াল খুজে বেড়ানোর মত আনিশ্চিত এবং নম্ত হবে না। সর্বদা মনে 

রাখতে হবে যে প্রয়োজনণয় দূশাগুলোকে নানারূপে তোর করা যায় । তাই 

প্রত্যেকাট সন্তাব্যাববয়ে 'বিস্তারত চিন্তা করে না্দন্ট সিদ্ধান্তে আসতে হবে । 

নকশাবিদ বা পরিচালকের ধ্যান ও রুঁচ মণ্টসঙ্জাতেই প্রকাশিত । সর্বাপেক্ষা 

প্রাথ্থামক ও গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, প্রত্যেকটি নাটকেই একটা না্দন্ট মেজাজ 

থাকে যেটা আগাগোড়া অনুষ্ঠানের মধ্যে পারবাঁতিত হতে বা না হতে পারে। 

এই মেজাজ বা 7০০৫ নাটকে একেশ্বর। একেবারে যবানকা উন্মোচনের 

সৃচনা থেকে শেষ পর্যন্ত এই ভাবটিকে হ্ছায়ীভাবে রক্ষা করার এবং দর্শকাঁচত্তে 

প্রীবন্ট করানোর জন্য পারকল্পনাকার সচেন্ট থাকবেন । নাটকের বিশিষ্ট বা 

জোন্বালো জায়গাগুলো তাকেই খুজে বের করতে হবে । নাটকের মেজাজ 

কোনখানে উদার বা সম্কুঁচিত, কোনখানে গভীর বা ব/প্ত হবে, এবং মণ্ট প্রশস্ত 

না সংকীর্ণ হবে এই সবই ধার্য করার গুরু দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে । দৃশোর 

আয়তন ও আকৃতির বিষযে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময়ে তকে প্রাসাঙ্গক 

ভাবেই জানতে হবে যে আভনতবর্গ যেহেতু যথেম্ট পোশাক-পাঁরচ্ছদে আবৃত 

হযে মণ্ের পর চলাফেরা করবেন তাই তাদের চলাফেরার জন্যে ষথেন্ট' 

স্থান রক্ষা করেই আসবাব-পন্র বসাতে হবে । নাটক প্রয়োগের সামাগ্রিক 

সাফলোর জন্য প্রত্যেকটি উপাদানকে কাজে লাগাতে হম্ঘ। নকশাবিদ 

নাটকীয় আবহাওয়াকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার কাজে তীর বিবেচনা 

শা্কে গভীরভাবে নিষুন্ত করবেন। দৃশ্যাঞ্শে শ্রবোজ্য বর্ণের নিবাচনের 

প্রাঙ্কালে তখকে একথা বিবেচনা করতে হবে ষে নির্বাচিত রংটির অভশীধা 

যেন নাটকের মূল রসের একাঙ্গী হয় । 

* নাটকের সাধারণ অনৃভাবটি জোরদার করার জন্য কিছুটা আতকাতর 

প্রয়োজন । এই অতিকরণ তিনটি উপায়ে সম্ভব £ আকার, বর্ণ ও গতির 

[বিকাশে । পরবতাঁ বেচা হচ্ছে সেগুলর আত্মীকরণ | যে কোন শিল্প- 

কর্মের শ্রেষ্ঠ পাঁরচয় তার নিজস্ব রীত বা ন্টাইল। আর এই শৈলণর 

মৌলিকত্বই হচ্ছে স'জনশখল শিল্পীমনের অবদান । কৌতৃহলণ দর্শকমায়ই 
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লক্ষ্য করেছেন প্রকৃতির স্বাভাবিক অবদানে কোনো বিশিষ্ট শৈলাঁর প্র্থ 

আসে না। তার মূল কথা হচ্ছে 90165 বাসমতা। অবশ্য ষেকোন 

সবা্টিতেই প্রচ্ছন্ন ভাবে "কু কিছু বৈশিল্ট্য থাকে। পরত; শিল্পণর শ্র্েশ্ি্ব 
এই মৌলিকতা দিয়েই বহু সময় নিণরঁত হয় । মাঝার দরের শিল্পণর সঙ্গে 

সেরা শিজ্পণর তফাতটা এখানেই ধরা পড়ে । 

নাট্যপ্রসঙ্গে এই স্টাইল বা শৈলীর কথা ভাবতে হলে আঁভনেতা, মণ্ট, 

আলোকসম্পাত, প্রয়োগ সব কিছুর সামঞ্জস্যের দ্বারা সার্থকতা সৃদ্টির কথাই 

অনংভব করতে হবে । একটি নাটকের গাঁত কখনে। কোনো বিশেষ, কখনো 

বা বহুধা উদ্দেশোর দিকে ধাবত । পাঁরকজ্পনাবদ, তর সুতীক্ষ শিপ- 

বোধ দিয়ে নাটকের উদ্দেশ্যটিকে প্রথমেই উপলা্ধ করবেন এবং নাটকের 

মূল মেজাজটিকে ধরতে চেম্টা করবেন । 

মানাসক পরিকল্পনা সম্পূ্ণ হলেই শিষ্পীকে তর নকশা ও মডেল 

গঠন করতে হবে । তশর পাঁরকম্পনা এবং মডেল সমুহ এখন একটি নাঁদজ্ট 

ধাচে তৈর হবে যাতে ছুতোর-মস্তী ছশ্য নির্মাণ করবার সময় স্পক্ট 

প্রত্যক্ষ কিছ্কে সর্বদা অনুসরণ করতে পারেন। শাঁদন্ট অর্থ-সমান্বত 

মডেলগুলোর সঙ্গে ঘানষ্ঠ পারচয়ের ফলে নাটকের মহড়ার সময় আভনেতৃ- 

বৃন্দ পারবেশের সঙ্গে বিশ্বমাতত অপাঁরচয়জানত বিস্ময় বা বিরান্ত বোধ 

করবেন না। এবং এরই সঙ্গে যথার্থ আলোকসম্পাতে নকশাবদও তর 

ঈঁপ্সত ফল পাবেন ! 

লওয়াঁজমা € 1:০19798 ) বা আসবাবপন্ধ দশ্যসঙ্জায় উল্লেখযোগ্য 

ভূমিকা গ্রহণ করে । নাটকের অভান্ট 'সাদ্ধতে আসবাবের সার্থক বাবহার যে 

কোন গৃহম্থের সামাজিক অবস্থান, রুচি, মানাঁসকতা মায় গৃহসজ্জার মূলে স্মী 

বা পুরুষের সারুয় হস্তের পারচয়, নাটকের কালের সঙ্গে সমতা রক্ষা ইত্যাদি 

সবই নিপৃণভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে । অবশ্য পোশাক-পারচ্ছদ বাবহারে যে 
নখু'ত সময়জ্ঞান প্রয়োজন এ ক্ষেত্রে তা সামান্য শিখিল করা যেতে পারে, 

যেহেতু পোশাকের মত আসবাবপত্রের ফ্যাশন শ্বহূর্তে মুহৃতে' পাল্টায় না। 

এক্ষেয়ে কালচেতনা মোটামুটি বজায় থাকলেই হল। 
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মণ্টসজ্জার স্বার্থে লওয়াজমা বাছাই-এর আগে কাম্য এবং ফললাভের 

পক্ষে স্ভাবয বিয্নের বিষ্নগঁলিকে সযতে লক্ষ্য করতে হবে । এটা অনবভূত 

হওয়া দরকার যে একই সঙ্গে মণসচ্জা ও নাটকীয় আবহাওয়া ফ.টিয়ে 
তোলার কাজে আসবাবপন্রের ব্যবহার হয়ে থাকে । এগুলো ব্যবহারের সময় 

তাই নাটকের প্রকীত ও আঁভনীত চার্রগালর বৌশন্টে/র প্রাত দূকপাত 

করতে হবে । 

অধুনা নাটকে বৃক-কেস প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। সাত্যকার বই-এ ঠাসা 
একটি বুক-কেসের ভাব খুব কম নয় এবং দ্রুত দৃশ্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রে 

এর অপসারণ করতে বেশ বেগ পেতে হয় । আমরা বিশ্বাস কার যে কোন 

বাহবন্তু অপেক্ষা সুআঁভনয় দর্শক মনন্তত্বে অনেক বোশ ছায়াপাত 

করে। অনাথায় আসবাবের পাঁরপাট্য 'দয়ে নাটকের দুর্বলতা চাপা দেয়া 

যায় না। 

যাঁদও একটা সু্ঘশ্যের গুরুত্ব বাঁড়য়ে বলা যায় না, তবুও দৃশ্যাট বস্তুত 

প্রযোজিত নাটকটির ভ্রমোন্নয়নের সহায়ক ছাড়া আর ই বা? আসলে 

ফার্নিচার, কার্পেট, কুশন বা মণ্ণসজ্জার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য রকমারি 

বন্ুর মধ্যে একটা সরসঙ্গীত অবশ্যই অনুভব করতে হবে এবং দৃশ্যাবলীর 

সঙ্গে তার শিল্পসম্মত সামাগ্রক একা ঘটাতে হবে । সুতরাং দৃশ্যপট ও 

দ:শ্যসজ্জার মত এসব ক্ষেত্রেও দৃণ্টপাতের সমীকরণ অপারহার্য। কারণ 

সামগ্রিক প্রযোজিত বিষয়টির অভান্তরে একটি শৈপ্পপিক একই কামা ৷ একথাটা 

সবদাই মনে রাখতে হবে । অথচ আমরা সাধারণত এটাই' দেখি যে মূল আঁভ- 

নয়ের আগের সন্ধ্যায় ড্রেস 'িহার্সালের পূব মুহূর্তে মান প্রযোজকেরা 

পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদির জন্য গা করেন | যাঁদ সম্ভব হয় তবে 

দ্বশ্যাবলণর, পারিকল্পনা করার সঙ্গে সঙ্গে পোশাকের নকশা তৈরি করা সেরে 

ফেলতে হবে আর দ.শ্য নির্মাণের সময়েই সেগুলোকে প্রন্থুত করে ফেলতে 

হবে । কেবল মানত এইভাবেই নকশাকারের অভশন্ট সিদ্ধ হতে পারে । আদতে 

সব নাটকেই পোশাক-পণ্নের ব্যাপারটা জবর । জক্ষনণয় যে এীতহাসিক 

নাটকে পোশাকের ব্যবহার দর্শককে যে ভাবে আককুট করে আধুনিক নাটকে 
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সে সৃযোগ নেই । তবৃ সে ক্ষেত্রেও আভনয়ের বেশ কয়েকদিন আগেই পোশাক 

তোর করে ফেলা দরকার । নাটকে ল্লীচারত্র থাকলে এটা আরও জনি হয়ে 

দাড়ায় । পুরুষদের পোশাক স্নীলোকদের পোশাকের মত ঘন ঘন ও সমানহারে 

পালটায় না এবং সেগুলো তেমন উদ্দ্বল বা রাঁঙনও নয় । কাজেই পুরুষদের 

পোশাকের জন্য আলোকসম্পাত পাঁরকঞ্পনাও বাঘ্বত হয় না। কোন 

আভনেন্রী যখন নিজেই নিজের পোশাকের পাঁরকল্পনা করেন, তখন 

পারচালকের নজর সেবিষয়ে কড়া হওয়া প্রয়োজন। আঁভনেয়-চারঘ্রের 

সঙ্গে যূংসই হোক বা না হোক নিজেকে সোচ্চার করে তোলার গরজে যে 

সব আত্মকেন্দিক আঁভনেন্রী অন্য সব কিছুকে উপেক্ষা করেন, তাদের 

প্রীত নাটকের অখণ্ড এঁক্যের খাঁতরেই পাঁরচালককে কঠোর হতে 

হবে। 

মঞ্চ-সংরক্দষণ ( ১০০2০-০7918956177 010) 

পাঁরচালকের পরেই সর্বাপেক্ষা গুবৃত্বপ্ণ ব্যান্ত হচ্ছেন স্টেজ-ম্যানেজার 

বা সূব্রধার । জটিল ও বছম্বখৰ দায়ত্ব ঠাকে পালন করতে হয় । তাকে খুব 

নিয়মমাফিক ও চিন্তাশীল পদ্ধাততে অগ্রসর হতে হবে। যে কোন অভুত- 

গু পরিস্থিতর সামনে পড়ামান্র তণকে বিষয়টি অনুভব করতে হবে ও 

যথাসম্ভব কঙব্য পালন করতে হবে। জনসাধারণের স্বীকীতর নেপথ্যে 

থেকে শুধু মান মণ্টের প্রাত অসাম মমতা নিয়ে, চাতুর্য এবং শ্ৈর্য নিয়ে তকে 

কাজ করে যেতে হয়। 

মণ্শিল্পের সার্ধিক বাবহারিক আভজ্ঞতা থাকা সন্রধারের পক্ষে বাঞ্ছনীয় । 

একজন সুযোগ্য সূত্রধারের মূল্য অসাম । কারণ তশর একার 

অযোগাতা নাটক প্রযোজনার আর সমন্ত প্রয়াসকে ধূলিস্যাৎ » করে 

দিতে পারে । 

মণ্টকারু সম্পর্কে সত্রধারের যথেষ্ট অবাহতি প্রয়োজন । অবশা খুব 

স্বাভাঁবক ভাবে একজন দৃশ্য পারকরপনাবদের বিষ্তারত জ্ঞান তখর থাকতে 

পারে না এবং সে আশা করাও তার প্রাত আঁবচার করাই হবে। চাতুর্ষের 

৮৩, 



সঙ্গে কাজকর্ম চালিয়ে নেয়ার ক্ষমতা, শারফ মেজাজ ও চিন্তাশান্ত- এগবলোই 

তশর দরকার । আর তীঁক্ষ বান্ডব বুদ্ধর তো প্রয়োজন বটেই, কারণ শেষ 

পর্যন্ত অবদানটিকে নাট্যরসিকের সামনে সাজয়ে-গুছিয়ে তুলে ধরার বিপুল 

দায়ত্বের প্রায় সবটুকুই তো তার । কখনো নট-নাটিদের 'বিসম্বাদ মেটানো, 

কখনো তাদের কাউকে তিরস্কার করা, কর্মচারীদের সঙ্গে প্রাত মুহৃতে 

নরম-গরম হয়ে মানিয়ে চলা--এ নোমাস্তকতা তো তশর কাজে আছেই । 

নাট্যশালার কমর্দেব মধ্যে জনাওয়৩1 তর চাই-ই 1 পূর্বেই বলোছি যে বু 

নতুন নতুন 'বাঁচত্র পরিস্থিতির উদ্ভব সব সময়েই হয় । এ ক্ষেত্রে তিনি 

সর্বদা তর মেজাজ ধীরস্ছির রাখতে যথাসাধ্যের বাইরেও চেম্টা করবেন । 

তকে অবশ্যই দ্রুত "সদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সম্পন্ন হতে হবে । গৃহশত 

সদ্ধান্তকে আত সন্বর কাজেও খাটাতে হবে। এই ভাবেই যে কোন 

পারাচ্ছীতিতে তান সচল থাকবেন । 

সন্রধারের কর্তৃত্বের প্রশ্ন অবশ্য স্বতন্ম | প্রায়শই দেখা যায় যে মৃদৃ-ব্যান্তত্ব 

সম্পন্ন বা ব্যান্তত্বহীন সত্রধারের পর্ণ কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে মণ্চকমাঁরা 

তকে কেবল মান্ন একজন দক্ষ মণ্ট কুশল হিসেবেই স্বীকার করেন । মূলত, 

ড্রেস রিহার্সালের সময় শুরু ন। করে বছ পূর্বেই সূত্রধারের কত-ব্য-কর্মে লিপ্ত 

হওয়া প্রয়োজনীয় । 

পারচালক ও স্ত্রধারের দৃশ্যাদ, আসবাবপত্র প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা 

ও বোঝাপড়া প্রথমেই সারতে হবে । যাঁদ দৃশ্যাবলশকে বিশেষভাবে 

পরিকল্পনা করতে হয় তবে সে ক্ষেত্রে পারচালক দরকারী বিষয়গুলো নিয়ে 

সত্রধারের সঙ্গে কথাবাতা বলবেন এবং কেবল দৃশ্য নির্মানের গঠন কৌশল 

খু'টিয়ে দেখেই সন্ধার এ সম্পর্কে তর মতামত জানাবেন । পূবেই বলা 

হয়েছে, যে, কোন রকম সবীকৃতি বা পুরস্কারের আশা না রেখেই কঠিন 
পাঁরশ্রমের জন্যে তাকে তৈরণ হতে হবে । যশর আগ্রহ এ ব্যাপারে সহাভাবিক 

ও গাভীর নয়, এটা তার ক্ষেত্র নয়। প্রযোজনাকে ভাল ভাবে চালু রাখতে 

হলে বছল পারমানে কঠোর ও 'নিরস কব্য তশকে পালন করতে হবে । 

অনুষ্ঠান সার্থক হলেই 'তীঁন ব্যন্তগত-কৃতিত্বের তৃপ্তি লাভ করবেন । 
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মঞ্চ-পরিবেশ স্বজন (50886 21606) 

€াঁক নাট্যাবদরা বু নাটকেই প্রয়োজনমাফক অনেক অসাধারণ মণ্চ 

পারবেশ সৃজনের কলাকৌশল তৈরী করে 'িয়োছলেন । প্রাচীন গ্রশীসয় 

মণ্ে চাঁরত্র আঁভনেতাকে মণ্চ থেকে অপসারিত করার এক 'বচিন্ত পদ্ধাত 

ছিল । বেশ একটা প্রশস্ত বোর্ড, যার ওপর বিদ্যুত ঝলকের প্রতীক অশাকা 

থাকত, সেটাকে বেশ চোখে পড়ার ম৩ অবস্থানে ঝুলিয়ে রাখা হত । 

বজরবের সমতালে এ বোটিকে একদিক থেকে অন্যদিকে ঠেলে নেয়া হত। 

এর ফলে দর্শকদের প্রত্যয় হত যে সুবিচার অনুষ্ঠিত হয়েছে । শেকসপায়র 

তর নাটকের জন্যে যল্লপাতি, দশ্যাবলণী ইত্যাঁদর সুযোগ নিতেন কিনা, এ 

নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে । তার নাটক আদৌ সুসাঁজজত মণ্ডে 

আভিনশত হত কিনা, এ সম্পর্কেও সমাক প্রশ্ন উঠেছে । আসলে শেকসপায়র 

যথার্থই মণ্টের মানুষ ছিলেন । এবং সে জন্যই তর নাটকের অনেক- 

গৃঁলতে '& ৪6000 19 13990, 61)00091 &20 116180108 জাতীয় কথার 

বহুল ব্যবহার দেখা যায় £ "766৮1 919026069 গুলিকে বোঝানোর উপকরণ 

সম্ভবতঃ তার সময়ের নাট্যমণ্ে মজুত ছিল। 

উঁদশ শতকে ইংলগ্ডের মণ্ডে মূল নাটক অপেক্ষা দ.শ্যভাবকে ফ*টিয়ে 

তোলার আধকতর ঝেক দেখা দিয়েছিল । এই শতকের প্রথম তিনটি 

দশকের মণ্টাভিনয়ের ইতিহাস পাঠে আমরা বন্তব্যটির সমর্থন পাই । দর্শকের 

চাঁহদা অনুষায়শ তথাকাঁখত বাস্তবতা সৃষ্ট করারই নামান্তর হয়ে উঠোঁছল 

এ সব । আঁভনেতাকে ছাপিয়ে উঠোছিলেন যল্পাবদ । প্রাতি রজনীর আভিনয্ন 

শেষে এমন সব নতৃন নতুন দৃশ্যের উপস্ছাপন করা হত যার ফলে প্রায়ই 
মূল নাটকের আমল প্রকট হত। স্ত্বলন্ত বন, দুর্গ, কলকারখানা ইত্যাদির 

স-গর্জন চালনা, অপ্রয়োজনে বিস্ফোরণ ঘটানো নিতানৈমীত্তক হয়ে দীড়িয়ে- 

ছল। এর ফলে যে মণ্ডে আগুন লেগে যেতে পারে, তাতে বন্মবিদ 

পরোয়া করতেন না। বছবার এজাতশয় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। আর 

একটি খুব জনাপ্রয় অথচ বিপজ্জনক রেওয়াজ ছিল আলোকমালায় সাঁচ্দত 

দৃশ্য, যা ছোট আকারের হাজার হাজার বাঁত দিয়ে সাজান হত। গ্যাসের 
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আলো পরে এর স্থান দখল করে নেয় । 

অতীতের কথা বথেন্ট আলোচনা করা গেল। আমাদের মৌলিক 

প্রয়োজন বর্তমানের মণ্ এবং সেখানে নাট্যান্গ পাঁরবেশ সৃজন নিয়ে । 

ম্যাজিক-লগ্ঠন 

বৈদ্যুতিক আবহাওয়ার সৃষ্টির জান্য বহু সময় ম)াজিক-লশ্ঠন ব্যবহার 

হয় । একটা ফটোগ্রাফের প্লেট আলোর সামনে ধরে এবং ফিল্মের সাহায্য 

সেটির ওপর বিদ্যুতের ছাব তুলে 'নয়ে সেটিকে শ্ত্রাইড হিসাবে কাজে 

লাগানো যায় ৷ মণ্চের ব্যবস্থা যাঁদ বাইরের দৃশ্য বোঝাতে তোর হয় অবচ্ছার 

সঙ্গে খাপ খাইয়ে পারবেশ তখন অন্যাবধ হবে । বজহপাতের পাঁরবেশ 

গড়ে তুলতে হলে খুব দ্রুত ফ্লাশ লাইটের বোতাম ইতস্তত টিপে যাওয়া যায় । 

এর জনে) যথোপযুন্ত যন্ত্র হছে শাঠারো ইণ্টিটাক দীর্ঘ কাঠের হাতলঅলা 

একটা লোহার ফাইল এবং সেই সঙ্গে আর একটা কাঠের হাতল- যেটার 

সঙ্গে এক টুকরো বা“ন লাগানো থাকে । একটা প্রাগের সঙ্গে জড়িত 

তারে এঁ ফাইন এবং কার্বন শুস্ত থাকে । একটা ফাইল থেকে যে তারটিকে 

পাওয়া যাচ্ছে সেখানে এস্টা নি'দক্ট পৃরৃত্বের প্রাতরোধ-শাস্ত পাওয়া যাবে 

এবং ফাইলের সঙ্গে কার্নের স'তাগে বজপাত ঘটবে । 

বজ.পাত 

বঞ্জরব হচ্ছে সেই জাঙতাঁ। হল, যাকে বহু সয আয়োজনের মধ্যে 

পেতে হয়। প্রয়োজনের কালে মণ্টের ওপরকার পাঁরাহাতির সাযুজা বজায় 

রেখেই বজপাতের আওয়াজটা জোরে কি আন্তে 'ক মাঝারি রকমের হবে, 

তা নিধারণ করতে হবে। ধীমান পরিচালক যল্পবিদের বজঃরব সৃষ্টির 

পাঁরকঞ্পনা ৬ তার প্রয্নোগের প্রতি প্ধাহেই নজর দেবেন। পুরোনো 

আমলে শাদামাটা ভাবে বজ,.রব ঘটানো হত। একটা খুব ওজনদার বাক্স 

থাকত যাকে থাগার বকৃস্ বলত । বাঝটার সঙ্গে বেখাপ্পা রকমের চাকা ' 
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লাগানো থাকত । করোগেটে মোড়া চাকাগুলর আয়তনও ছিল অসম । 

মণ্থের একাঁদক থেকে অনাদিকে এটিকে ঠেলে নিয়ে বাজ পড়ার আওয়াজ 

বোঝানো হত । 

গ্রীকরা বজুরবকে পপ দেয়ার জন্য মণ্চের নীচে একটা ক্ষুদ্র প্রকোম্ঠ 

বাবহার করত । 

১৮৪০ খ.্টাব্দে ইংলগ্ডের ড্রীর লেন থিয়েটারে একবার প্রসোনয়মের 

ওপরের ফখকা জায়গাটিতে লোহার পাত 'বিগ্ছয়ে তার ওপর দিয়ে রোলার 

ঠেলে ঠেলে ভূমিকম্পের আচ্ছরতাকে র:প দেওয়া হযেছিল। বজ,রব-জনিত 

পাঁরবেশ সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক বহু কৌশলই আছে । ছয় থেকে আট ফুট 

দশর্ঘ এবং তন ফুট চওড়া কাঠের খণ্ড অথবা লোহার এ একই আকারের 

ঘন পাত দিয়েও বজ বব বোঝানো যাবে । 

বছ নাটকেই যথার্থ নাটকীয় পাঁরবেশ রচনার জন) বৃম্টিপাত দেখানো 

আনবার্ধ হযে পড়ে । কোথাও আগাগোড়াই বৃষ্টিপাতের এফেন্ট বোঝানো 

প্রয়োজন হয় ! সখারসেট মন-এর 'রেইন' নাটকে আিশ্রান্ত বাঁঞপাত 

বোঝানোর জন্য শুরু থেকে যবনিকা-পওন পর্যন্ত একটানা গ্রামের আওয়াজ 

করা হয়েছিল । মণ্ডের আড়াল থেকে বৃ্টপাতের শব্দ উৎপাদন করার 

জন্যে ভাল করে গোয়া এক খুঁড়ি খড় দানাধুন্ত বাল এবং তিশটে বিরাট 

শ্রাকারের কাঙবোর্ডের বাক্স চাই । মণ্ের মেঝের ওপর এ বাক্সগুলোকে 

সাজাতে হবে এবং ঝুঁড়িটাকে কোন উচু আর ৬সটানো বাতের বাক্সের ওপয় 

রাখতে হবে । এই কাঙ্জে যশকে লাগানো হবে, তিনি দুঠো মুঠো বাপি 

নেবেন এবং এমন কৌশলে হাত থেকে ছিটিয়ে দেবেন যেন সেগুলো খাল 

বাক্সের প্রথমটিতেই ফেণটায় ফোঁটায় পড়ে । এভাবে প্রথম বাঞ্চের চার 

ভাগের তিন ভাগ যখন ভরাট হয়ে যাবে তখন দ্বিতীয় বাক্সটিতে আগের 

মতই বালির দানা ফেলতে হবে। ইতিমধ্যে প্রথম বাক্সটির জমায়েত 

বাল যোগানদার ঝুঁড়টিতে ফরে এসেছে । যতক্ষণ বধণ-্ৃখরতা বোঝানো 
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শৈষ না হচ্ছে সে পর্যন্ত প্রাক্রুয়াটি চালু থাকবে । এই যল্পটি বানানো খুবই 

সোজা । বাক্সটিও সহজে তৈরা করা যায়। 

বর্ষণ যাঁদ বাস্তবিক দেখাতে হয়, তার আযায়াজন নানা ভাবেই করা চলে । 

দর্কিকে যাঁদ বৃষ্ট জানলা 'দিয়ে দেখাতে হয়, সেক্ষেত্রে জানলাটার সঙ্গে 

মানানসই একটা দীর্ঘ ডলি বা জলপ্রণালী চ্ছাপন করতে হবে-_সেটা 

জানলার গঠনের সঙ্গে বেশ খাপ খাবে এবং লোহার ব্রাকেটের সঙ্গে ঝুলোনো 

থাকবে । ঠিক এরকমই তবে আকারে অপেক্ষাকৃত বড় একটা ডঁলকে মণ্চের 

1নিকটবতাঁ মাটিতে রাখা হবে । ওপরের জলপ্রণালীর কায়দামাফিক-ছিদ্র 

দিয়ে জল একেবারে নিচেরটিতে পড়বে । যখনই বর্ষণ-পারবেশ কাম্য হবে 

তখনই ঝুলন্ত একটা ট্যাঞ্ষ থেকে ওপরের ডুলিটিতে মল্খরভাবে জল ভারত 

করা হবে। একই কালে নিম্নবতাঁ প্রণালীতে আবার ওপরটি থেকে ফে"টায় 

ফেশটায় জল পড়তে থাকবে । প্রয়োজনমত বর্ষণ সৃষ্টি করার বহু সন্তাব; 

উপায় আছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা ভূললে চলবে ন। যে বাই কর্য 

হোক না কেন, তার দ্বারা যেন যথার্থ বর্ষণেরই পারবেশ অনুভূত হয় । 

বাতাস 

অনেক রকম যন্ত আছে যেগুলির সাহায্যে বায়ুগর্জন স্পন্টভাবে 

বোঝানো সম্ভব হয়। প্রচলিত পদ্ধাতগলির মধ্যে সবচেয়ে সহজ হচ্ছে 

এই--ড.ামের দ্বটো বৃন্তাকার দিকের সঙ্গে অনেকগুলো কাঠের টুকরো জুড়ে 

1দয়ে তারপর সেটাকে একটা ফে:মের ওপর দাড় করিয়ে হাতলের সাহায্যে 

ঘুরোতে থাকলেই স-শব্দ-বানুর বিদ্রম সৃষ্টি হবে। 

লগ্টনের প্রয়োগ 

ম্যাজক লণ্ঠন, স্কিওপ, টিকন্, প্রয়োগ-লণ্ঠন প্রভৃতির দ্বারা বছ জাতীয় 

নয়নরঞ্জক দৃশ্য সৃষ্টি করা সম্ভব। রাঁঞ্জত আলোর্কের যথাধথ প্রয়োগে 

বিস্ময়কর এফেব্ যৃক্টি করা যায় । মণ্ের ওপর সবরকম শান্দক পাঁরবেশ 

সৃষ্টি করা যোগ্য কমাঁদের পক্ষে অসপ্ভব নয় । 
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মঞ্চ প্রদীপণ 

মণ্টে,আলোকসব্জা শয়ন্ধে কিছু বলাব পূর্বে আলোব ব্যবহার সম্পর্কে 

স্যমান্য ভূমিকার প্রয়োজন । আলোকের বিষয়ে কিছুটা বিস্তারত আলোচনা 

করার জন্যে আম 'আলো ও সভ্যতা" এই প্রসঙ্গটি বেছে নেবো । এক্ষেত্রে 

আধুানক ম১শিঞ্প সম্পর্কেও আলোচনা করা যাবে । 

কৃত্রিম আলোক এবং সভ্যতা 

প্রকৃতির প্রন্থত্বে এবং তার কণ্ুণার পাণ্র হিসাবে আগপ্প্রস্তর থুগে 

মানুষের বিকাখ । আদিম বনা নর কাতর দানের মাত্রার ওপর নিওব্র 

করে ভাঁরভোঞ্ভ ও অনশন দ্বই-ই চালিয়েছে । আবহাওয়ার পারবঙন 

অনুযায়শী তারা উষ্তার আমেজ ও কম্পন অনুভব করেছে । পণ্দর সহজাত 

অনুভূতি নিষে তারা সূর্ধান্তের সঙ্গে শঙ্গে গৃহাশ্র শী হযে, যেহেতু তখন 

তার পরে আর কোনো কাজ ঝরা সম্তন ছিল ণা। অন্ধকার যতই ঘন হয়েছে, 

[বপদের আশঙ্কা হসেহে তত বেশী । ক্ষ, গণ্যান্য নিয়ন্তরীয় জীব অপেক্ষা 

মানুষের আশ্চধ পার্ধক্য সেখানেই যেখানে সে এক অপ্রাতিরোধ্া স্বাধীকার- 

আকাঙ্ক্ষার আধকাবী। এই আকাক্ষাই তাকে সূচনা হতে গ€কাতির 

হাত থেকে ক্ুম-্বান্তুর পিকে এগিয়ে নিষে বাচ্ছে 

দৈবের শৃঙ্খল এবং বহুবুগের তিল [তিল আঁজত পাফল্য মিলিত ভাবে 

মানৃষের স্ব ধশনতাকে একটু একট: করে বাড়িয়ে দিয়েছে । বশুমানে মানুষ 

যে উপায়ে কাজ বরে, তার সৃির গোড়ার দিকে মানুষের শিশু-মনিজ্ব নিশ্চয়ই 

সেই একই পদ্ধততে কাজ করে 'ন। এখন আবচ্কার অনুভবকেই অননসরণ 

করে আসে । দৈবযোগে সে একাদন হয়ত একটা আলোর ঝলকানি 

দেখোঁছিল যেটা ঘর্ষণজানত আগ্নেরই পরশমাণ । মানুষের 'চত্ত সেই 

হঠাৎ আলোয় ঝলমল করে উঠেছিল । সম্ভবতঃ একটা জ্বপন্ত কাঠের খণ্ড 

হাতে নিয়েই সে বোধ করোছিল সেই খণ্ডাট একাঁদন অন্ধকার অরণ্য থেকে 

মান্তর অরণি হয়ে উঠবে । অন্ধকার জয়ের পথে মানুষ এইভাবেই সক্ষম 
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পদক্ষেপ ফেলেছে । এর ফলে সর্ধহীন প্রহরগখলতেও মানুষের কর্মম্রোত 

বন্ধ হল না। 

অধুনা কান্রম আলো লাভ করবার পর্যাপ্ত উৎস ও উপকরণ আমাদের 

করায়ত্ব । আলোর সুগভশর শান্ত সম্পর্কে আমরা প্রতায়বোধ করেছি । 

যে ব্যান্ত একটানা দধর্ঘকাল আলোর ওপর নিভ'র করে হঠাৎ দৃষ্টিহণন হয়ে 

পড়েন, করুণ আভজ্ঞতার মধ্যে তান মর্মে মর্মে আলোর অসাধারণ 

গুরুত্ব অনুভব করেন। প্রাসাঙগক ভ।বে 'মজ্টনের স্মরণীয় ছন্র কটি মনে 
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কিনব এই জাতীয় আভন্ঞতার মাধ্যমেই আলোর জবুরী প্রয়োজন 

মানুষের যথার্থ উপলাক্ধজাত হতে পারে । কিন্তু শুধু কল্পনার বলেই মানুষ 

অনুভব করে যে আনন্দদানের উপায় হিসাবেও আলোর ক্ষমতা সর্বোপার । 

অগ্রসর হওয়ার প্রবণতায় চালিত আদম মানুষ একাঁদন সৃর্যোদয়ের সীমানা 

ছাড়িয়ে তার কর্মধারাকে প্রসারত করল । ন্তার মাথা গৌজার ঠইটুকু 

তখন আধুীনক রম্য বাসম্থানে পাঁরবর্তিত হয়েছে । গৃহবৃত্তের উৎসার হল 

আলোকে । অরণাচারী মানুষ পাঁরবারকেন্দ্রিক হয়ে উঠল । সেই থেকে 

সভ/তা-প্রভাবক শান্ত হসেবে আলোক সান্রয়। এমন কি এখনও বাসস্থান 

গৃহে রংপান্তারত হয়, আলোর মাধ্যমেই । সাধারণত সূর্যান্তের পরে 

পাঁরবারচ্ছ মানুষেরা গৃহে সমবেত হয়ে থাকে । 

অন্ধকার থেকে মানুষ সর্বপ্রথম উদ্ধার পেল জ্বলন্ত কাম্ঠখণ্ড বা এরকম 

কোন কিন্ুর মারফং | ভ্রমশ এসেছে চার্বর বাঁতদান ও ট্যালো-মোমবাতি । 
স্চনায় কয়েক শো বছর অবাধ এ সবের উন্নয়ন 'বশেষ ক্লথ ছিল । শতাব্দী 
[তনেক পূর্বেও এ সম্পর্কে বৈজ্ঞানক গবেষণার তৎপরতা লক্ষিত হয় নি। 

ভ্রমে দার্শনিক-করণের প্রচেষ্টা থেকে অনুসন্ধানের ইচ্ছা জাগল এবং 
সংগঠিত জ্ঞানের সূচনা হল। চূড়ান্ত সাফল্যে হয়ত কখনই আমরা পৌঁছব 
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না। প্রয়াসের সততার মধ্য দিয়ে মোটাম্বঁটি একটা লক্ষ্যে আমরা যেতে 

পার, এই পর্যন্ত । 

মানূষের আঁবক্কারগুলির মধ্যে কীন্রম আলোকের স্দ্টি এবং যথার্থ 

ব্যবহার-কৌশল একটা অতুযুচ্চ স্থানের আঁধকারণী । সভাতার ওপর প্রভাব- 

ণবন্তারণ শান্ত হিসেবে অন্য কোনও আঁবচ্কারই এককভাবে এত গুরুত্বপূর্ণ নয় । 

কৃত্রিম আলোক, ব্যবস্থায় সময়ের কাম্য বণ্টন সম্ভব হয়েছে । যে কোনো 

ব্যস্ত আজ দেহকে সুব্যবস্ছিত রাখার জন্য আট ঘণ্টা নিদ্রা, সংসারের 

কাছে দায়মুস্ত হওয়ার জন্যে আট ঘণ্টা কাজ এবং বাকি আট ঘণ্টা ব্যয় 

করার মত নিজস্ব সময় পায়। এখন দেখা যাচ্ছে, আধুনিক যন্রসভ্যতার 

শিজ্পীকরণের স্বার্থে আলো এক দ্বিতীয়রাহত ঘটনা হিসেবে উপাচ্ছত । 

সূর্যান্তের সঙ্গে সঙ্গে মনের প্রগ্াত শান্ত হচ্ছে না বরং গভীর ও 

কোন্দ্রিত হচ্ছে । 

কত্রম আলোকের আবির্ভাব থেকেই অন্টপ্রহর বুদ্ধিবৃত্তর চর্চা সম্ভব 

হচ্ছে । যারা রানে লাইব্রোরতে, যাদুঘরে, স্কুল-কলেজে কাজ করছেন, 

তদের কথাই ভাবুন। আধুনিক রঙ্গমণ্টের সন্তা তো কীন্রম আলোকের 

কৃপাতেই টি'কে আছে । চলচ্চিন্রেও এব অবদান ব্যাপক । কৃন্িম আলো 

আনন্দোৎসবের পারবেশ রচনাতেও একান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাঁমকা গ্রহণকারী । 

মাত্র কয়েক শতাব্দ আগে, যখন রাীন্ন পথচারীর কাছে বিপজ্জনক ছিল, 

তখন থেকেই পূর্ব পুরুষেব উত্তরাধকার সন্তে পাওয়া স্বাভাবিক বুদ্ধবাত্ত দিয়ে 

আমরা আলোর গৃণাবলাতে 'কিন্ু কিছু রূপকের আরোপ করেছি । প্রতীকা 
অর্থে আলো বলতে বুঝোঁছ সত্য, আত্মক উন্নয়ন, জ্ঞান ও প্রগতি । নানাবিধ 

সংস্কীতমূলক উৎসবে আলোকের এবং বর্ণের ব্রুমবর্ধমান প্রভাব ও প্রকাশ 

অত্ন্ত অগ্রবতর্শ অংশ নিচ্ছে । সে সময় অদূর নয়, যখন আলো ও বর্ণের 

িমফনি অন্য সব শিম্পকে পরাস্ত করে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠবে । 

আলো নোৌবিদ্যাকে অপাঁরমেয় সাহাষা করেছে । সর্ব পৃরথিবণ ব্যাপ্ত 

ক'রে এর সংকেতে জলস্থলআকাশে যানবাহন নিয়ন্দিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক 

কালের যুদ্ধগ্ীলতে আত্মরক্ষার উপায় হিসেবেও আলোর ব্যবহার হচ্ছে এবং 
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কৌশলের সঙ্গে বিমান আক্রমনের বিরদ্ধে প্রযনন্ত হওয়াতে ঠবগত বিশ্বযুদ্ধে 

অসংখ্য জীবন রক্ষা পেয়েছে । 

আজকাল গাছপালা, কাষ এমন ক পশুপালনের উন্নাতিকল্পেও আলৌ-কে 

কাজে লাগানো হচ্ছে । সূর্যের সন্তাশ্ববর্ণের কৃত্রিম প্রয়োগে একালে 

বিজ্ঞানীরা নানা প্রয়োজন সিদ্ধ করছেন এবং জন-মঙ্গলের ধারাটি ভ্রম-পরিণত 

হচ্ছে । কৃত্রিম আলোক আমাদের শুধু মাত্র দিবালোকের এককত্ব থেকেই মস্তি 

দেয়নি, পরত দনের আলো পোঁরয়ে আমাদের কর্মের গাঁরধিকে অনেকদূর 

ব্যাপ্ত করেছে । যে সব ক্ষেত্রে সাধারণ আলোর ব্যবহার অসম্ভব, সেই সব 

ক্ষেত্রে কান্রম আলোর প্রয়োগে আমরা সিদ্ধকাম হয়েছি । 

এই কাত্রম আলোকব্যবস্থায় একটা নতুনতর পেশা বা জাবকার উদ্ভব 

হয়েছে । যেমন বৈদুযাতক কাঁরগরাী পেশা । অন্য বহু জীবিকা থেকে এই 

কাজাট বেশ জঁটল। আলোকস.স্টি ও পুয়োগের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় 

পদার্থতত্বের জ্ঞান যার আছে এমন একজন কাণরগরকে নিছক আলো ছাড়াও 

স্থাপত্য, বর্ণ, শারীরাবদ্যা এবং মনন্তত্ব সম্পর্কে 'বস্তারত বোধ সম্পন্ন হতে 

হবে। বিজ্ঞান ও শিল্পের ষে বিভাগগ্ীলতে কৃদ্ধিম আলোর কমবেশি 

প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা আছে, সেগণল সম্পর্কেও তশকে ওয়াঁকবহাল হতে 

হবে। কেবল প্রাকীতক আলোকের অভাবমোচনের অস্ম হিসেবেই নয়, 

কাঁিম আলোর ব্যবহারের নৈপুন্যে সভ্যতার অগ্রতিই প্রমাণিত হয় । এবং 

একথা অবশ্যমান্য যে কৃন্িম আলো ও নাট্যাশজ্পের পারস্পরিক সম্বন্ধ আজ 

আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। 
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আলে! 





রঙ ও আবেগমুল্য 

প্রাতটি মানুষের মানাজ্কতার শ্বাতল্দ্যের দরুণ রঙ্গ গুভাব বা ভাবম্ল্যের 

বিষয়টি অত্যন্ত জাঁটলতার মুখোম়ুীখ হয়ে পড়ে । কারণ [বিভিন্ন রঙের ক্ষেত্রে 

প্রাতটি মানুষেরই আলাদা আলাদা ভাবে বিভিলন ভাবাবেগ বা আবেগপ্রবণতা 

আছে । 

প্রতিটি রঙ বা তাদের 'বাভন্ন সমণ্টি আনন্দদায়ক, উদ্দখপক, সাদামাটা, 

শান্ত, বিষ) উফ, শীতল, কঠোর, রাজকীয়, দ্র বা প্রভাবশালশ হতে 

পারে। এবং রঙ নিয়ে যে কোনো কাজ করার ক্ষেত্রেই এগুলো মনে রাখা 

অত্যন্ত জরুরী । এ ব্যাপারে সাধারণ কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখযোগ্য । 

লাল বৈশিষ্ট্গত ভাবেই একটি উত্তেজক রঙ । এটা দেখা গেছেষে 

কতকগুলি 'বশেষ ধরণের কাজ একই সময়ে অন্যান্য সাধারণ আলোর তুলনায় 
লাল আলোতে কেশশ করা যায় । যাই হে।ক, এটা অন্যানা উত্তেজকের থেকে 

বেশন পাঁরমাণে ব্যবহার করা উচিত নয় । প্রাসাঙ্গিক ভাবেই একথা বলা চলে 

যে, বস্তুর রঙের চেয়েও আলোর রঙ আবেগ সপ্টারের ক্ষেত্রে অনেক বেশী 

শান্তশালী । আলো যার উপর পড়ে তার চেহারা সম্প্্ণ বদলে দিতে সক্ষম। 

ধনু বন্তুর রঙের ক্ষেত্রে প্রাতফীলত রঙীন আলো কাছাকাছির বন্তুগুলি ছাড়া 

আর কাউকেই উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয় না, যাঁদ নাসেই 
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রঙ অনেকখানি জায়গা ভ্ত্রড়ে থাকে । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একটি 

ঘরের সকল বস্তুর সমস্ত তলগলোই লালের শেড (57829) । টিন্ট ৫156) ও 

অমিশ্র রঙের 'বাভশ্বতায় রায়ে লতে হবে যাঁদ লাল আলো ব্যবযারের 

সমান ফল পেতে হয় । 

লাল আলোর উত্তেজক ও উদ্দীপক প্রভাবের কথা স্বীকার করে নিয়েই 

বলা চলে যে, তান ঘন গান ও মান্রা পাসে তাকে নিয়ল্লণ করা সম্ভব । হঙ্প 

তো মাঝার রামের আভার সাহায্োে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যের জীবন্ত 

পাঁরবেশ বচনা করা দেহে পারে ; আবার কোনো ক্ষেন্্ে প্রয়োজনমত উদ্দীপনা 

জাগাতে অত্যন্ত অ ছু শা । গয়োজন । শে ন্রীবশেষে খাওয়ার ঘর, শোয়ার 

ঘর, 'াচণ্ন পা হাটেছে হালকা ধরণের লালচে গোলাপি (28929381.- 

1711.) সাধাত্ণ ভাবে অক গোলাপি বলা হয়ে থাকে তার ব্যবহার 

আনন্দদায়ক ৩থা জীবন্ত বলে মনে হয় যাঁদও তা একটি শান্ত পড়ার ঘরের 

পক্ষে উপযক্ক নয় । 

কমলা ও পাত ঈষং উদ্দীপক উক্চ রঙ বলেই এগুলোর বৈশিন্ট্য সব 

থেকে ভালোভাবে বোঝান খায় । এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে অস্তদরশ্য 

পারকণ্পনায় অর্থাৎ ঘরের ভেতর সাজানো বা আলোকত করার সময় পশত 

বা হলদের 'বাভন্ন মান্রা ( হাণকা বা গাট ) সবচেয়ে বেশশ বাবহৃত হয় । 

নিঃসন্দেহে অন্তর্শাকে আনন্দদায়ক ও আকর্ষণশয় করে তোলার ইচ্ছে থেকেই 

এই রঙের ব্যবহার । রক্ষাকর্তার প্রাথামক ও মৌলিক দাঁয়ত্ব ঘর বা বাস- 

গৃহই পালন করে । ঘরই আমাদের শত, তাপ, বৃষ্টি, বাতাস আর 'বাভন্ন 

[বিপদের হাত থেকে বশচায়। বাসস্থান বলতে আরামই বোঝায়--ঘর 

আরামের প্রতাঁক । কাজেই একেবারে প্রথম দিকের আলোক প্রজ্জবালক- 

গোর রঙ হল উফ, অসম্পৃন্ত হলুদ বা পাঁত। এই প্রভাবের ফলেই 

মনে হয় আজকের মানের ইচ্ছা হয়েছে আধুনিক আলোক প্রচ্ছালকগলোর 

রঙও উষ্ণ পাঁতাভ করার ৷ বাই হোক, এরকম ক্ষেত্রে পীতাভ রঙ (40009 

বাবহার করে একটা ভূল প্রায়ই করা হয় । কারণ এই বিশেষ রঙটি সবজে- 

হন্দুদ হওয়ায় সাধারণতই উদ্ভ্বলতার খাতিরে নয়ন-মনোহর হয় না। হালা 
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ধরণের পবঙ্গেহনুদ 0৮0৮ 01 8:9620051) 59110) যে জনাপ্রয় পছন্দসই 

নয়, আ: সাধারণতঃই আলোকসম্পাতে এই রঙ যে অনীভপ্রেত তার 

স্বপক্ষে প্রচুর উদাহরণ দেয়া যেতে পারে । কোনো ঘরের বা অন্তদশ্যের 

আলোক প্রস্থালক বা সুন্দরতর করে তোলার জন্য ব্যবধত গ্রধান প্রধান 

সহজা সংক্রান্ত বন্তুগলো যাঁদ গাঢ় আাভার হলুদ (06০1) ১৪]1০1]) (06) 

রঙের হয় তাহলে গ্রণষ্মবের কোনো কোনো সমযে সেই ঘন যঙ্দূর মনে হয় 

পাঁড়াপারক বা কন্চকর রকমের গরম বলেই মনে হবে । 

বোধ হয় প্রকীতিতে গুচুর জায়গা জুড়ে সবুজ রঙের অভিযোজনের 

ফলেই তা নিরপেক্ষ রঙের বৈশিষ্ট্য শাভ করেছে । সাধারণ ধারণার তুলনায় 

প্রকাতর সবুগগ নও অনেক বেশী গাঢ় বা ঘন । যাঁদও সবুজ একটা আরাম- 

দায়ক রও আর তাই সবার পছন্দসই ও শোভন, তবুও এটা সর্বক্ষেত্রে মনোরম 

বা উপযোগী না হতেও পারে । যেমন, আলোর সাহায্যে কোনো গবশেষ 

ফললাভের জনে; সবৃজ আলো হয়তো অত্যন্ত সুন্দর কাজ করে কিন্তু সবুজ 

আলোর তলাষ মানুষের শখ সাধরণতই অত্যন্ত অশোভনাবসদ্বশ 

হয়ে পড়ে। 

নল তার আভা (৮176) আর গহজ্বলোব (1) উপর নিভ'র করে শান্ত, 

স্থর, ঠাণ্ডা, নিধুডে্সভাব বা বিষগতার প্রতীক হ'তে পারে । সবুজের থেকে 

যতই এই রও দূরে সরে যায়, নিরপেক্ষতা, প্রশমতা বা প্রশান্তি থেকেও ততই 

সে দূরে সরঠে সরতে একেবারে বিমধতার কোলে ঢলে পড়ে । দেবভূঁমি বা 

জ্ঞানের জগত বললে আকাশ যে ধারণার সৃণ্টি করে, এই রঙ সেই ধরণের 

আলো বা ভাব জাগিয়ে তোলে । যে কোন প্রাকীতিক দ্শ্যেই নীলের আধিবা 

কখনও কখনও একটি এঁক্যের পুর জাগিয়ে তোলে । নীল ও নাঁল-সবুজের 

শান্ত ও শতলতার মানসিক তথা শারশীরিক প্রভাব অনেক সময়েই আঁভপ্রেত 

হয়ে পড়ে, যাঁদও এসকল গনাবলগ প্রয়োজনীয়ও বটে । যেমন ভরা গ্রীষ্ে 

কোন প্রেক্ষাগৃহকে শান্ত রঙে রঙ করা হলে এবং নাঁল-সবৃজ (1159-87992) 

আভার (6) আলোকে সাঁ্জত করলে তা তখন অনেক বেশী আকর্ষণণয় 

ও আরামদায়ক হয় ৷ এমনাঁক বসবার জায়গার আচ্ছাদনেও নীলাভ (15150 
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6176) রও শান্ত অনুভাত জাগিয়ে তোলে । অনেকক্ষেন্নেই শৈতোর অনুভ,ত 

আনতে সক্ষম এমন রঙীন আলো (1155)00506) ব্যবহার করা হয়। 

প্রসঙ্গক্রমে বলা বায় মে সাধারণভাবে আলোকিত (897675] 1191)6126) করতে 

রঙীন আলোর ব্যবহারের বেশশও ভাগ ক্ষেত্রেই, বর্ণের আভা বা (৮0) যা 

অনুভব করা যায় 'কন্তু খুব বেশীরকম দশ্যমান নয় তা সে সব আলোক- 

সম্পাতে অনেক বেশী খশটি রঙ (7089 90108: )-এর প্রকাশ তার চাইতে 

বেশশ আঁভপ্রেত, যাঁদও পরবতঁ ক্ষেত্রে সেটা আতীঁরন্ত পারমানে চোখে পড়ে । 

সাজানোর পারকঞ্পন।র ক্ষেত্রে খাটি রঙের চেয়ে রঙের হালকা আভা যে 

অনেক শক্তিশালগ এ সম্বন্ধে অজ্ঞানতার দবুণই এসব কাজে অনেকসময়েই 

রগীন আলোতে খাটি রঙ (19819 ০০1০০) ব্যবহার করা হয় । 

কালোরঙ বা অন্ধকারের আবেগমূল্য সম্বন্ধে আভজ্ঞতা প্রত্যেকেরই 

আছে । এটা রহস্যের ইঙ্গিত দেয় এবং ভীত জাগিয়ে ভোলে । মৃত্যুর 

সঙ্গে মিল থাকার দরুণ এর কিছু শেষ ক্ষমতা বর্তমান । রঙাঁট গা্তীর্য- 

পূর্ণ এবং সৌন্দর্যশীবধায়ক । 

সাদা রঙ কালোর ঠিক 'বপরীত । বহুক্ষেত্নেই এটা কালোর চেয়ে বেশখ 

দ'ণ্টিগ্রাহ্য। এতে শুদ্ধতা আর পাঁবন্রতার প্রকাশ । কালোর মতই সাদা 

1নজ্ফলতা বা শুন্যতার হীঙ্গত বহন করে। কালোর সঙ্গে এর ব্যবহারে 

বৈপরণত্য চড়ান্ত পর্যায়ে পৌীছয় । সব বঙের চেয়ে উচ্ষ্বল হলেও মালো 

বললে উজ্জল পীত বর্ণের আভা € ৮76 91 সো) 5০11০ ) যা বোঝায় 

এটায় তাবোঝায় না। হাসপ(তাল, রেল্ডোরশা প্রভৃতিতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে 

এ আলো পাঁরত্যন্ত হচ্ছে, কারণ এর প্রখরতা । অনেক জায়গাতেই, জিনিসের 

এমনকি কোনো 'জানসের পশ্চাৎপট হিসেবেও থুব হালকা খয়োর রঙ বা 

তার আভা 'দিয়ে সাদার তঁব্রতাকে নমনীয় করে আনাই শ্রেয় । 

ধূসর রঙর আবেগমূল্য কালো এবং সাদার অন্তবতর্। এতেও 

নাঁদন্ট পাঁরমাণে গান্তীর্য বঙ'মান । যাঁদও সাধারণত ধূসর রঙকে নিরপেক্ষ 

(1790691) বলা হয় তবুও এতে কখনো কখনো বিমর্ধতা প্রকাশ পায় 

এবং সাধারণ ভাবে এট্রা সাদার চেয়ে শান্ত। বস্তুত এই রঙটির 
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আবেগমূল্য একেবারেই নিরপেক্ষ নয় । ধূসর বর্ণ তৈরি করতে কালো 

এবং স্বাদার মিশ্রণই প্রচালত । সাধারণত এতে একটা নীলচে ধূসর রঙ 

বেরিয়ে আসে এবং উজ্জ্বল আভার ( ৮৪৮ ঢা ) ধূসর রঙের চেয়ে এটা 

অনেক বেশন শান্ত ও কম চিত্তাকর্ষক । বহু ছায়াই হয় ধূসর নয়ত গাঢ় মানার 

(51509) কোনো রঙ । আলোক-ব্ঞজনাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে এটা 

অবশ্যই মনে রাখা দরকার । 

বাভন্ন রঙের মান্রা ( ব গভশরতা ) অর্থে যে সব শব্দ ব্যবহার করা 

হ'ল তাদের পরস্পরের মধ্যে একট সজাগ পৃথকীকরণের অভ্যাসের সাহায্যে 

একজন বুদ্ধিমান লোক আত সহজেই এ সব বিভিন্ন রঙের ব্যাপারে তার 

নিজস্ব প্রাতী্রিয়াকে বিশ্লেষণ করতে পারে । 

রন্তবর্ণ (07219১০%)-_আবেগের আনাঁদন্ট প্রকাশ, রন্ত বা বিপদ । উত্তেজক 

অথবা আতীরন্ত উদ্দীপক । 

কমলা (01%,089)- উফ, [বরন্তি-উংপাদক, এমন কি শ্বাসরোধকারণ । 

কমলা-হন্নুদ (0/%089 $9110%)---উফ, উদ্জবল, জীবন্ত । 

পাত (91০)-_-আনুদে, প্রফুল্ল, সুখখ, অথবা প্রাক-প্রবেশিকা । এটা 

ক্লান্তকর বা নিদারুণ বিরান্তকর হতে পারে । 

সবুজ (0:992)- শান্ত, নিরপেক্ষ, পোর্ষদৃপ্ত । 

নীলচে (315187)- স্থির, মাজত, ঠাণ্ডা, প্রশান্ত । 

বেগ্নি (10198) -অনমনীয়, বিষন্ন, বিমর্ষ | 

বেগ্নিন্লাল (2909) রাজকীয়, জশাকালো, প্রভাবশীল । 

রঙের আবেগমূল্য নিয়ে অনুধারন করার সময়ে মনে রাখা ভাল যে 

বাভন্ন লোকের কাছ থেকে এ ব্যাপারে আমরা 'বাঁভন্ন রকমের উত্তর পাই। 

সাধারণ সত্রগূলো যেগুলো অন:সরণ করে রঙ মানুষকে প্রভাবিত করে' তার 

গুরুত্বপূর্ণ দিকগীল নিচে দেওয়া হল £-_ 

বস্তুগত দিক (0)19০৮6 44101) --একেবারেই রঙের চেহারাগত বৈশিষ্ট, 

যেমন ওল্জঙলা, গাঢ়তা, পূর্ণতা, স্ম্ম্তা, মািনা, পাঞ্কিলতা, 

[বশৃঙ্লতা, এগুলই রঙের প্রভাবিত করতে পারা না 

৭১৪১ 



পারার ভিন্তি হতে পারে । 

খারশীরক দিব (115510198108] /১১০০৪)--রও দর্শকদের শারশীরক* ্রাঁত- 

ক্রিয়া সৃন্টি করঠে পারে । তারা কখনো মানানসই, 

বরাগ্তকর, ক্লান্তিকব, উজ্জীনক বা উদ্দপকও হতে পারে । 

্রাসাঁঙ্গক দিক (/১০০৫/৯০/০ ,১41১০০৪)-_এর ছারা রঙের ই্গিত বহন করা: 

মতা বোঝায় আর ঙার ফলে মনে যে প্রাসসা্গকতার 

উদয় হয় তা আঁধকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই সঙ্গতিপণ | 

অবশ্য কোনো বিশেষ পোবের রঙ সম্পর্বে, প্রাসাঙ্গকভাব 

ক্ষেত্রে ব্যতিক্ুম দেখা [যতে পারে, অন্ধতেব 'বশেষ কোন 

কোন স্মৃতি তর থাকতে পারে । 

চাঁরান্রক বোৌশিষ্টায (01)07290৮ 4১51098)--এতে রঙের নিজস্ব আভিব্যান্ত 

প্রকাশ করার ক্ষমতা বোঝায় যা নাকি কোন মানষের 

চাঁরঘ্র, বা মেজাঙ্গকে ফুটিয়ে তোলে । এটা খুবই জটিল বষ্ষ 

এবং খুবই গংরুপূণ" । আবজ্কারকেরা কদাঁচিং এই জগতে 

ঢোকার চেন্টা করেছেন । এ ব্যাপারে রঙের প্রভাব ও প্রাঁত- 

রিয়া হঠাৎ এসেপড়া কোনোস্মৃতি বা বান্তগত বিষয়-নিরপেক্ষ 

রঙের এই দিকটি হচ্ছে তার প্রভাঁবত করার ও প্রকাশ 

করার ক্ষমতার দিক এবং 1শল্পগতভাবে এর স্থান সবোচ্চে । 

একট বিশেষ পরাক্ষা আলোর এই আবেগমূলাগুলোকে বাখা করতে 

সক্ষম । একটা বড় গোস্টি, ধার মধ্যে পুরুষ ও মেয়ে দুই-ই ছিল, তাদের 

সামনে ২৯ রঙের একাঁটি তাঁলকা রাখা হয়েছিল। রঙগুলি বণণালশর 

ক্রম অনূসারেই একট ধূসর পশ্চাৎপটের উপব সাজানো হয়েছিল এবং 

ব্লটাক-বোর্ডে ২০ বিশেষণের নাম লেখা ছিল। যাঁদও বিশেষণগলো 

এলোমেলোভাবে সাজানো ছির্লতবুও এগ.লোকে মোটামুটি তিনটে ভাগে ভাগ 

করা হয়, যার দ্বারা বোঝায় বর্ণগ্ঁল উত্তেজক (95০16118), প্রশান্তকর 

(৮55৫5105198) অথবা অবদমনকারণী (৪7518) । উপাশ্ছিত সবাইকে 

এর মধো প্রত্যেক বর্ণের জন্য একটি করে নাম (বা অন্য কোন বিশেষণ 
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যন্দ তাদের মনে হয়ে থাকে ) বলতে বলা হয়েছিল যা নাক রঙগুলোর 

অনুভ:ঙি বা মনস্তাত্বিক প্রভাবকে ওলে ধরে । কেন তাদের রঙগ্লো ভাল 

নেগেছিল বা লাগে নি শব্দগ,লো তারই ইঙ্গিত দিয়োছল ! সমানভাবে 

নেদে-পুবৃষে বিভক্ত কলেজেৰব ৬৩ গন ছাম্রছান্রীর কাছ থেকে যে মতামত 

পাওয়া গিয়েছিল তার তালিকা নীচে দেওয়া হল £- 

আলোর সাধারণ তিনটি প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কলেজের ৬৩ জন 

ছ।ত্রযাত্রীর মতামতের তালিকা 

রঙ উত্তেজক প্রশান্তকর প্রশমনকর 
(09190): (19916108 (77791800111511)9) (981১0511781 

রকুবণ” ৪১ ০ ১০ 

(07712050928) 

পদতাভ-লাল ৬ 0 0 
(399,196) 

গাটঢ-কমলা ৫৯ 0 0 

(10981) 07'8/069) 

কমলা-পনত ৫৫ ৬ ০ 

(02806০-9119 ৮) 

পদত ৫৩ ৬ 0 

(9110) 

পবিত-সবুজ ১৪ ৩১ . 

(9110 07991) 

সবুজ ১২ ৩৭ . 
ঞ 

(069) 

নগল-সবুজ ৩২ ৩ ৬ 
(73196-0992) 

নল ১১ ২১ ৩০ 

(73159) 
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রঙ উত্তেজক 

(0০105) ([50181708) 

বেগুনি-নীল ০ 
(৬1019৮-73109) 

বেগ্যান 0 

(৮10196) 

নীল-বেগুনি 
বা 

রস্তবেগুনি ৩ 
(72010)19) 
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প্রশান্তকর 

(17000111918) 

১ 

প্রশমনক: 

(93010008708 
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রঙ ও প্রতীকী-চেতন! 

রঙ বা বণের প্রভাব ও প্রকাশ ক্ষমতা সম্পর্কে তথ্যাদি জানার প্রচুর 

উংস বঠমান। আলো আর রঙের প্রতীকী-সংখ্যা অগনাতি এবং সেগ্াঁল 

বাভল্ল সময়ে প্রচাঁলত পর্মীবশ্বাস, প্রথা, নিয়ীতবাদ আর হভ্যতার সঙ্গে 

ওতপ্রোতভাবে জীঁড়ত । এই সমন্ত প্রতীকী ধারণাগুলো পুরাণ, কথাসাহত্য 

এবং দৈনাঁন্দন আচরণে চিরহ্থায়খী আসন লাভ করেছে যাঁদও এটা ঠিক যে 

সেগুলো শতাব্দ'পর-পরা ধরে পাঁরবঠনের মাধামে পালটেছে-_উন্নত 

হয়েছে । প্রচালত প্রতীকের ধারণামত আলো ও রঙের ব্যবহারের ফল 

স*পর্কে অনেক বেশী নিশ্চি৩, নিরাপদ হও্যা যায়, যো সাধারণতই রঙের 

ইচ্ছেমত ব্যবহারে হয় না। 

মানবজ্গাতর প্রথম পিনাঁট থেকেই প্রকৃতি তাকে প্রভাঁবত করে আসছে । 

প্রকাতির বিভিল রঙ নানা ধ্যান-ধারণা আর মেজাজের সঙ্গে যুগ্ত হয়ে পড়েছে, 

সেগুলোতে কিছু কিছু গণ আর প্রতীকী ধাবণা আরোপ করেছে । বেড়ে- 

ওঠা গাছপালার সবুদ্দ রঙ জীবনের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং 

তারই সম্প্রসারণ সম্পর্ক গড়েছে স্তির সঙ্গে। আর জীবনের স্মারক 
হিসেবে সবুজ রঙ তাই স্মৃতিকে বায়ে রাখার ধারণার সঙ্গে “চর সবুজ” 
এই প্রতাঁকে য্ন্ত হয়েছে । ফসলের রও ফললাভ আর প্রাচুর্যের ধারণা 

ণদতে সক্ষম । হেমন্তের কাঁপশ, 'পঙ্গল বা বাদাম? রঙ |নরানন্দ, মলিন 

আর বপন, কারণ সুন্দর, উপভোগ্য গ্রীষ্মের ঘোষণার জন্যই হেমন্তের যেন 

আগমন । শীতেব দুঃসহ দিনগুলোর ধ্যানগন্তীর চিন্তা আর পরের বসন্তের 

জন্য 'নরানন্দ প্রতশক্ষাও মনে হয় হেমন্তের বিষগ্রতার সঙ্গে যুস্ত হয়েছে। 

এরকমভাবেই 'বাভন্ন খতুর বৈশিল্ট্পর্ণ বিভিন্ন রঙ যথাযথ ধারণার' সঙ্গে 

ক্রমেই জাঁড়য়ে পড়েছে । 
শান্ত '্পিপ্তার প্রতীক নীল আকাশ | পুরাণে আকাশকে স্বগাঁয় আত্মা- 

সমূহের বাসগৃহ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে । স্বভাবতই আকাশের রঙ স্বগ্াঁয় 

প্রজ্ঞা ও উন্নত বোধর গুণ অন করেছে । অন্যদিকে ধূসর বর্ণাচ্ছাদিত 
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আকাশ হতাশা, উদ্যমহানতা ও মনমরা ভাবকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। সূর্য 

অন্ত যায়-_তার মহিনাঘিত আশীবাদ বৈশিল্ট্পূর্ণ বিশেষ বিশেষ রঙের 

আভায় ঝরে পড়ে আমাদের উপর । এবং রঙের প্রকাশক্ষমতায়, রঙের 

ভাষায় অস্তরাঁবর এই দান প্রচ্ুব, গ্রচণ্ড, অপাঁরমেষ । 

এই সকল উৎসরাজ থেপে আলোর বিভন গ.ণ পুরাণের ভাসা ভাসা 

ধারণার সঙ্গে জাঁড়ত হয়ে পড়েছে । মানুষের শৈশবকালে স্থুল কল্পনার 

গাঁত ছিণ অবাধ । জগত আাব চত্তার ধ্যে ছিল আতপ্রাকৃতের আঁধক। ; 

জড় পদার্থগলোতেও মানবী ক্ষমতা আরোপ করা হত । অগম্য, অব্যবহৃত, 

অপ্রচাণিত জারগাগুলোই ক্পিত হত দেবগাদের পাঁঠস্থান হিসেবে । 

সেকালের এই চিন্তাধারণার প্রাপা অংশ রঙও পেয়েছে-রঙও সম্পকে 

[বাভিল কষ্পত গণাবলীর উদ্ভব হযেছে । এর শাঝ্মেই, আমাদের 

পর্শপুরুষদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের উপর রঙ কি রকম ছাপ ফে্লেতে সক্ষম হয়োছল 

তা খাঁনকটা বোঝা যাব । এখন প্রায় সকলেন কাছেই সব গঙের স্থায়ী ও 

স্ব'কৃত প্রভাব প্রত্যক্চ কর। যায । রঙের এই সকল গণমা।শ অনেকের 

কাছেই নিঃসন্দেহে অত্ন্ত বাস্তব ছিল। কিবু একথা অবশ্যই স্বীকার্, যে 

মূলতঃ এগুলো কঞ্পনার দ্বারা আরোপিঙ৩ । শব্দের মতই ন্রুশসতয7া$ আর 

জনস্বীকাতির মাধ্যমে এগ;লো বৈশিন্ট্য লাভ করেছে । পুবাণে রঙের সঙ্গে 

যে বিশেষ বিশেষ গুণ, ধর্ম বা ধারণার সংযোগ করা হয়ে।খল সেগুলো 

আধুনক সাহত্যেও স্থান পেয়েছে এবং যুন্দর, সংবেদনশীল কাবক*পনা 

সেগ্লির সঙ্গে আরও কছু কিছু ৩।ব ৬ ধারথা যোগ করেছে । 

পুরোনো দিনের ভাষা রঙের নামের অপ্রঙ্লতাই প্রকাশ করে। ফলে 

বাঁভন্ন আভব্যান্ত তুলে ধরার ক্ষেত্রে ছু কিছু অর্াবধা পেখা 'দিয়েছিল । 

যাই হেরক, এই স্বল্পতা আমাদের পুরোনো দিনের রুচি আর জ্ঞান সম্পর্কে 

কিছু জানতেও সাহাষ্য করে। এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই অর্থে যে 

যাঁদ রঙের ব্যাপারে সাদৃশ্য বা প্রাসাঙ্গকতার ধারণা বাদ দেওয়া যায় তাহলে 

অত্যন্ত আধুনিক মানুষও সে সম্পর্কে প্রাচনই রয়ে গেছে । পুরাকালের প্রায় 

প্রাতটি ভাষাতেই লাল রঙের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং সাধারণভাবে খলা 
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যায় এবং সাধারণ ভাবে বলা যায় রঙের মধ্যে লালই প্রথম ব্যবহাত 

হয়। ন্মানুসারে পাত বা হল্গুদের স্থান ছিল তার পরেই । সবুজের 
ব্যবহার তুলনামূলকভাবে অনুনত সভ্যতার ক্ষেত্রে কিছু কিছু পাওয়া 
যাত্স, আর নাঁলের উল্লেখ প্রায় ছিল না বললেই চলে। সাধারণভাবে 

বলতে গেলে এটা বলা চলে যে রঙের এই নামকরণ ও ব্যবহার 
বর্ণালীর লালের প্রান্ত থেকে সুরু হয়ে নীলের দিকে এাগয়োছল এবং 

বর্ণের নামকরণের এই: প্রাথীমক কালে কমলা, নীলচে-সবৃজ (171৩- 

£660 ) ইত্যাদ সংন্রমণগত বা মধ্যবতর্ঁ রঙের অস্তিত্ই ছিল না। 

এমন কি আজকের দিনেও উন্নত রঙের ধারণা নিয়েও আমরা অনেকে 
নীলাভ-সবুজ (10151511-£79010 ) নশলচে-সবুজ (0156-0997) ) এবং 

সবজেননীলের (85071810199 ) মধ্যে গোলমাল করে ফেল। 

আমাদের আধুনিক ভাষাও বর্ণালণর নলাঞণ্চলের থেকে রন্ত ও পত অংশের 
বাভন্ন নামকরণেই বেশণ সমৃদ্ধ । 

প্রাচীন মানুষ পাত এবং কমলা, নীল এবং শবলচে-সবুজ-এর ( 19৪- 

8:99)। ) মত বর্ণালীর ঘনভাবে সংযুন্ত রঙগুলির ক্ষেত্রে প্রায়ই এক নাম 

ব্যবহার করত । কালো, নীল বা বেগুনীর মত ঘনকৃষ্ণ বর্ণের রঙগুলোর 

ক্ষেত্রেও প্রায়ই তাদের একটি নামই ব্যবহার করতে দেখা যেত। এগুলো 

হয়তো কিছু পাঁরমাণে পৃথকীকরণের ক্ষমতার অভাবের কথাই বোঝায় । 

কন্বু আরও বেশ) পাঁরমাণে যা ব্যস্ত করে তা হল প্রয়োজনের অনুপাশ্থিতি । 

একর থেকে অপরকে আলাদা করে চাক্ষুস করার ধারণা প্রাচীনকালে ছিল 

নিঃসন্দেহে, কিনব রঙের জগতের স.ক্ষতর অনুভূতির ব্যাপ্তও ছিল 

সন্দেহাতীতভাবে অনুপস্থিত । প্রজ্ঞা ও সংস্কাতর উপরই নির্ভর করে 

মানুষের রুচি আর অনুভূতি । আর এগুলো থেকেই নিণণত হয় সভ্যতার 

ভর । 'বাভন্ন রঙের ব্যাপারে মানবদেহের সংবেদনশশলতাকে পরিবেশ যথেন্ট 

প্রভাবিত করে, ফলে সেই সব রঙের নামকরণেও পরিবেশের প্রভাব পড়ে। 

যাই হোক, আলস্য হল আদিম যূগের সাধারণ চাঁরান্রক বৈশিষ্ট্য । তার 

বিভিন্ন আঁবধ্কারই সম্ভব হয়েছিল প্রয়োজনের তাগিদে এবং তাই তত্ব 
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অন,সারেই খন প্রয়োজন অন,ভূত হয়েছে শুধু তখনই প্রাচীন মানুষ রঙের 

আ'বজ্কার ও তার নামকরণ করেছে । 

প্রীততে লালের বাবহার তুলনামূলকভাবে কমই বলা চলে এবং সে 

কারণেই যখন তা দেখা যায় তখনই তা মনোহর, চিত্তাকর্ষক । প্রকৃতিতে 

লালের আপোক্ষক কম সংঘটন বা উপাস্থীতই মনে হয় ভাষায় তাকে প্রথমে 

স্থান করে দিয়েছে । আবার ফল ও মাংসের সঙ্গে লালের প্রাসাঞঙ্গকতাও 

তার প্রথম নাম *রণের কারণ হিসেবে ভাবা যেতে পারে । বৃক্ষপন্ধের সবুজ 

আর নভোমগুনের নগল প্রক্ীততে অত্যন্তই সাধারণ এবং সেহেতু লালের মত 

চমকপ্রদ নয় বলে এক সঙ্গে ববোচত হওয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নি। 

আবার সবুজের বিভিন্নতাই হয়তো নীলের আগে সবুজের নামকরণের 

কারণ। শুধু আকাশের নীল ছাড়া প্রকীতিতে নীল রঙের প-কাশ অন্যান্য 

রঙের তুলনায় অনেক কম বললেই চলে ৷ নীলের 'বাভন্নতার পার্থকা সূচিত 

করার ক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা আর ব্যবহারিক প:য়োজনের স্ব্পতাই মনে হয় 

পতাচীন ভাষায় তার স্থানকে সীমত করেছিল। বান্তীবকই, বাইবেলে 

শতাধক বার ( চারশত ) আকাশ বা স্বর্গের উজ্লেখ থাকলেও কখনই নীল 

রঙের কথা বলা হয় নি, বেদেও অনেক ক্ষেত্রেই আকাশ নীল হিসেবে বর্ণিত 

হয় নি। ধকৃ বেদে কখনই প্ৃঁথবাঁর রঙ গাছপালার মত সবুজ বা আকাশের 

রঙ নাঁল বলে উীল্লাখত হয় নি। 

৯১০৬ 



মিনয় 





অভিনেতার কাছে অনুভূতির স্মৃতি 

স্মৃত কিভাবে কাজ করে? এ সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ 'দাঁচ্ছ। 

ধরা যাক কোন একটা জরুরী পাঁরাস্থীততে একজন তার বন্ধুর ফোন নম্বর 

খুঁজে পেতে চায় । যে পদ্ধতিতে সে সেটা পোত পারে, তার আলোচনা 

করা যাক। সেডাইরেক্রীর নিল ও তার পাতাগুলোতে নম্ববটি খু'জতে 

লাগল এবং শেষ পর্যন্ত সেটি পেল । ধরা যাক সেটি ৪৬৪২৪২। দৃষ্টির 

মাধামে নম্বরটি তার মাথায় দৃটভাবে গেথে যাবে । কেউ হয়তো বলবেন, 

নম্রাট সে ভুলে যেতে পারে। এটা 'নর্ভর করে, যে নম্বরটি দেখছে 

তার ক্ষমতার উপর । নিশ্চিত বলা যায় যে কোন প্রাণী কোন 'ক্ধ থেকে 

যাঁদ অনুভূতি সণ%য় করে তবে সেটা সে কখনো ভোলে না । ধরা যাক, বাঘ 

1সংহ 'নয়ে খেলা দেখায় এমন একজন প্রাশক্ষকের কথা । প্রাশক্ষণের 

সময় সে একটি তপ্ত লাল লোহার রড ব্যবহার করে এবং এসময় জন্তুগুলো 

যাঁদ তাকে আক্রমণ করতে আসে তবে উত্তপ্ত লোহার রডটি সম্পর্কে তাদের 

যন্গুনাদায়ক অনুভূতি হয়। এই যন্রণাদায়ক অনুভূতির স্মৃতি চিরকালশন 

হয়ে দাঁড়ায় প্রাশক্ষণের পর সাকাসে খেলা দেখানোর সময় তপ্ত রডের 

পাঁরবর্তে যাঁদ ব্যবহৃত হয় লাল রং করা রড । রডটি দেখামারই জীবটি এর 

মর্মার্থ বুঝে নেয়, পূবেরি যল্নাদার়ক অনুভূতির স্মীতি তার মনে জেগে 
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ওঠে । অনন্ভূতির স্মৃতি সম্পর্কে এটা একটা সহজ উদাহরণ । 

তেমনি স্মৃতির 'নিয়মানসারে টেজিফোন নম্বরটিও মনে চরতরে' আঁঙ্কত 

হয়ে যায় এবং আদর্শ অবস্থা ও পাঁপবেশ সৃষ্টি বরতে পারলে ভাঁবষাতে 

একে স্মরণে আনা সম্ভব । এর ভার একটা প্রমাণ, এমন অনেক 'জানিষই আছে 

যা আমরা জাগরণে সম্প্ণ সচেতন অবস্থায় স্মরণে ভানতে বার্থ হই । বহু 

সময়েই তা স্বপ্নে ভেসে ওঠে ॥ এ আঁভজ্ঞতা কিছু পাঁরমাণে সবারই হয়ে 

থাকবে । এমনি ভাবেই স্বপ্নে আমরা ফরে পাই বিস্মৃত মনমাতানো কোনো 

প্রাকীতিক দৃশ্কে, নিদ্রার ঘোরে সামনে এসে হাঁজর হয হারিয়ে যাওয়া 

কোনো নাম যে নাম সাধারণ অবস্ছায় হয়তো কিছবতেই মনে করতে পারি না, 

এমনাক নিদ্রাভঙ্গে যাকে আমরা আবার ভূলে যাই । এর 'ারা এটাই বোঝাতে 

চাই ষে গ্রাত্যাহক জশবনের বগ্ছাবধ ঘটনাবলশ এভাক্ইে একটা ক্যামেরার 

মাধমে মানুষের মনে ছাপ একে দেয় আর সেই ক্যামেরা হচ্ছে 

আমাদের মস্তিস্ক । 

আম স্মৃতির ব্যাপারে চোখের ভূমিকা সম্পর্কে উদাহরণ দিলাম । পণ্চে- 

ন্দিয়ের সবগৃলোরই এমন ভূমিকা আছে । সুর-জ্ঞান থাকলে আর কণ্ঠের 

সহযোগিতা পেলে কোন সুরেলা ধবানি শুনে আবার তাকে কণ্ঠে প্রাতফালিত 
কারা ষায়। প্রায়ই দেখা যায় যার গানের গলা নেই সুরটি মনে থাকা সত্বেও 

সে সেটিকে আবার তুলে ধরতে বার্থ হম । আবার কোনো সঙ্গশতজ্ঞের পক্ষে 

বহুাদন, বছুমাস এমনাক বছবছয় ধরেও তা কক্রা সম্ভব । তাই দেখা যাচ্ছে 

কণ্ঠে তাকে উপাচ্ছত করতে না পারলেও কোন সুরেলা ধধান আমাদের 

স্মৃতর ঝুলিতে ঠিকই জমা হয়ে থাকে । 
*  স্পর্শানংভূতি দ্বারা কোনো জিনিষকে স্মরণে আনা দর্শন বা শ্রবণোন্দ্িয়ের 

মত সম্ভব নয়, কারণ তুলনামূলক ভাবে এই হীল্দুয়টি অনেক দ্বর্বল। এ 

সম্পকে একটা উদাহরণের সাহায্য নেওয়া বেতে পারে । 

কোন একটি লোকের সমন্ভ জামাকাপড় একটি নিভৃত অন্ধকার কক্ষে 

রয়েছে । এর থেকে একটা নিাঁদন্ট পোশাক সে বেছে নিতে চায়। 

সেটা ধরা ধাক রেশম. সত. পশম ইত্যাঁদ যে স্্ান ধরনেরই হতে পারে 
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স্পর্শের দ্বারা সে নিশ্চয়ই তার ইগ্সিত পোশাকটিকে বেছে নিতে সক্ষম হবে । 

স্পর্শানভুতির দ্বারা কোনো মানুষ একটা জিনিষ থেকে আর একটা জিনিষকে 

পৃথকীকরণ করতে সমর্থ হয় এবং এর ছারা গুমাণিত হয় যে আমাদের স্মৃতির 
কোঠায় স্পর্শের উপযুস্ত আসন আছে । উপরোন্ত উদাহরণগুলি অত্যন্ত প্রাথীমক 

স্তরের এবং খুবই সহজ । তবে এতে স্পন্টই প্রতীয়মান যে "বস্তুত 'বচার 

করলে দেখা যাবে সামান) টেলিফোন নম্বর থেকে আরপ্ত করে অনেক গৃবৃত্বপূর্ণ 

ও জটিল বিষয় এভাবেই মানুষের স্মৃতিতে জমা হয় । এায়োজনমত তাদের 
আবার হাজির করাও যায়। মস্তিস্ক হচ্ছে ভালোভাবে সংগঠিত একটি 

ডাকঘর অথবা ভালো জাতের কোন ব্যবসায়শ যার কাছে যে কোন 

জিনিষ চাওয়া যাবে সবই সরবরাহ করতে সে সক্দম। ব্যাপারটাকে আর 

একটু খু'টিয়ে দেখা যাক । 

১) বাইরের জগত থেকে আমরা আমাদের স্মতর বিষয়গ্লুল আহরণ 

কার। 

২) আমাদের শরীরের অঙ্গগুত্যঙ্গগুলোর আতিএরন্ত শ্রান্ত বা অন্দমমতার 

দরুণ আমরা উপরোন্ত স্মৃতির বিষয়গুলোকে প্রয়োজনমত কাজে লাগাতে 

অপারগ হই । কিন্তু এটা সত্য যে যাঁদ আমরা জানতে পার কিভাবে বিষয় 
গুলো আমাদের মনে গ্রাথত হয় তবে নিশ্চয়ই আমরা তাদের স্মরণে আনতে 

সক্ষম হব । 

৩) যে সব ইন্দিয়ের দ্বারা বহিজগতের 'বিষয়গ লো আমাদের স্মৃতির 

পাতায় নাথভ্ন্ত হয়, সেই বিষয়গুলোকে ফিরে পেতে হলে উপরোন্ত 

ইন্দয়গলোকে আবার কাজে লাগাতে হয় । | 

অর্থাৎ আম বলতে চাই যে টোলফোন নম্বরটি পাওয়া গেল দৃন্টর দ্বারা, 

পূনরায় সেই নম্বরটি পেতে হলে ডাইরেষ্টীরর স্মরণ নিতে হয় অর্থাং চোখের 

সাহাযোই সেটাকে 'ফরে পাওয়া যায় । 
শ্রবণোল্দ্য়ের দ্বারা গৃহিত কোন সুরশ্ধথনিকে এর দ্বারাই আবার ফিরে 
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পাওয়া যায়। কারণ কণ্ঠে তাদের তাদের পুনরায় উপচ্ছিত করলে 

শ্রবণেন্দ্রয়ের সাহাযোই একজন পরণক্ষা করে নেবে যে সে যা, শূনোছল 

তার সঙ্গে এর মিল আছে কনা । অর্থাৎ শ্রবণোন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভূতির 

স্মাত আবার জেগে ওঠে । 

৪) আর একটি জটল ব্যাপার_যে কোন জিনিষ স্মৃতিতে রাখতে 

হলে সব সময়ই খানকটা প্রচেষ্টার প্রয়োজন । এমন কি এটা বাধ্যতামূলকও 

বলা যেতে পারে । সিংহের বেলায় শারগীরক ঘন্মণা প্ররোচকের কাজ করে। 

[সংহ'টি মনে রাখে যে সে যল্পণা ভোগ করেছিল এবং এ ব্যাপার'টিকে 

তাই স্মরণ রাখতে সে সমন তষ । 

ধরা যাক, নখলাকাশ :উকে সর্বদাই বিষপ্ন করে । একজন সঙ্গীতজ্ঞের 

দখলে আটটি সুর আাছে এবং এই সুরগুীল 'মাঁলয়ে সে হাজার সুর তৈরী 

করে। তার ভ্রমাগও প্রচেণ্া হচ্ছে, একটা সুরের সঙ্গে আর একি সরকে 

মেলানো, আবার সোঁটর সঙ্গে শ্রারেকটিকে । অনুভূতির ক্ষেত্রেও একই 

ব্যাপার । কোনো আভনেতার সংস্কার বলবে যে, নীলাকাশ 'বিষ্নতার 

প্রতীক । কিত্বু কেবল তাই মনে রাখলে ও আঁভনয়ের ক্ষেত্রে সেই স্মৃতিকে 

ব্যবহার করলেই চলবে না। 'বাভন্নবার ব্যবহারে 'বাভন্ন প্রকারের 

ফলাফল আনতে হবে । যেমন, ওফোঁলয়ার চরিন্নকে রূপ দিতে গেলে দেখা 

যাবে যে অন্য চারন্রের সঙ্গে তার বিধাদের অনেক পাথক্য বর্তমান । সুতরাং 

কোনো ঢারনের অনুভূঁতিত্র বিশেষত্বকে আবেগ ও বুদ্ধি দিয়ে প্রাত্াহক 

জাঁবনের আঁভক্রতার সঙ্গে যাচাই করে দেখতে হবে যে তা আঁভিনয়ের চরিত্রের 

উপধুস্ত হচ্ছে কনা । 

অনুভূতিকে খাঁতিয়ে দেখতে হবে, জানতে হবে তার কার্যকারণ এবং 

পরে সেই অনুভূতিকে নিজের মনে জাঁগয়ে তুলতে হবে । নিজের অনৃভূতি- 

গ্ঁলকে পরাক্ষা করে যেগলোর সাতি)ই গদৃত্ব আছে সেগুলোকে বাছাই করে 
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আলাদা করতে হতে । প্রতোকাট জানস লিখে রাখা উচিত । কারণ 

এত নিনান্্ণ ক্ষমতা বদ্ধ পাবে । 

সুরু, প্রত্য,ৎপন্নমাতত্ব এবং মস্তারক প্রচেন্টার দ্বারা একজনের পক্ষে যে 

কোনো বিষয়কে করায়ত্ব করা সম্ভব । লিখে রাখলে দিনের পর 'দিন তার 

অনুভতির সণ্চয় বাড়তে থাকবে এবং একটা নাদন্ট সময়ে অনুভুতির 

এক দীর্ঘ তালিকা তৈরী হবে । এরপব তা'লকার প্রথমটির দিকে তাকিয়ে 

সে হয়তো নিজেকে প্রশ্ন করবে- “কেমন করে আমি এই অনুভূতিগ্ালকে 

ফিরিয়ে আনব 2” একাকী তাকে অনুভূতির 'কারণ' নিয়ে ভাবতে হবে, 

নিছক অনুভতিকে নিয়ে ভাবলে চলবে না। 

ধরা যাক, নীলাকাশের কথা ভাবতে 1গয়ে সে স্মরণে আনতে পারল যে 

সে যখন বিষ ছিল তখন সে ছিল পাহাড়ের উপরে । এর পরেই হয়তো 

দেখা যাবে, আর কিছু বোঝার আগেই তার সেই বিষাণ আবার আবিভ'ত 

হয়েছে । তার এই বিষগনতাকে ধরে রাখতে চেন্টিত হতে হবে এবং অন্যান্য 

কাজে জাঁড়ত থাকার সগয়েও তাকে সেই অন.ভূতিটিকে আকড়ে ধরে থকিতে 

হবে। এই গোটা ব্যাপারটায় তাকে ভাবতে হবে যেন সে এভাবে নিজেই 

নিজের মণ্-পাঁরচালক | খুতরাং কিছ; দন বাদে সে যখন তার অনুভ্তর 

তাঁলকাধ চোখ নোলাবে এবং চাইবে সেগ্লো আাবার প্রতিষ্ঠত করতে । 

তখন নিজের নির্দেশমত সে প্রাশদ্দথে অংশ নেবে এবং এই মানাসিব প্রান্রিয়ার 

মাধ্যমেই প্রাতিধিন বিগ সময় ব্যয় করে সে তার হারিয়ে মাওয়া পৃরোনো 

অনুভ্যাতগ;লোকে ভাবার ফিরে পেতে কৃতকায” হবে । ৃ 

তাকে বুঝতে হবে যে, অনুভাত সহন্ত্র বর্ণের হতে পারে ! ভেবে নিতে 

হবে যে প্রাতাট অনুভযাতই একটি বিশেষ আবেগ বা বিশেষ অনৃভত হিসেবে 

হাদয়ে গাথা থাকে । অত্যন্ত সাধারণ মানাঁসক প্রাতান্রয়াকে নিয়েও ভাবতে 

হবে যে সেটা কখন এবং কেমন করে ঘটেছিল । প্রাতীণ্ঠত কোন অনুভূতিকে 
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ভূলে যাওয়া ও পুনরায় তাকে প্রাতষ্ঠিত করা-_এই পদ্ধাত অনুসরণ করতে 

হবে এবং ক্রমাগত এভাবে অভ্যাস করতে হবে যতক্ষণ না যে কোনো 

অনুভূতিকে খুশমত যে কোনো সময় উপাশ্থত করা সম্ভব আর তখনই 

কেবল একজন নিশ্চিত হতে পারে যে অনুভূতির উপর তার কর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে 

প্রাত্ঠিত হয়েছে । 
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আমেরিকায় শিশিরকুমার-সতুসেন প্রসঙ্গ 

মান্র ছাঁববশ বছর বয়সে সতু সেন আমোরকায় মণ-চ্ছাপত্য ও আলোক- 

প্রয়োগের ক্ষেত্রে রীতিমত খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করেছিলেন । তিনি 

যখন নাটকের প্রয়োগের বোঁচত্র্য নিয়ে নানা পরাক্ষায় ব্রত, কলকাতায় 

[শাশিরকুমার ভাদুড়ণর আঁভনয়-প্রাতিভার সূর্য তখন মধ্য গগনে । সত 

সেনের অগ্রজ মনান্দ্রু সেন ছিলেন শিশিরকুমারের বিশেষ পাঁরাঁচিত। 

আমোঁরক। যান্লার পূর্বে অগ্রজের সূন্নেই সতু সেনের সঙ্গে এই. যশস্বী নটের 

পাঁরচয় হয়োছিল। তখন থেকেই সঃ সেন ছিলেন শিশিরকুমারের আভনয়ের 

বিশেষ ভন্ত । 

বিদেশে এসে বেশ কিছুটা স্থিতি লাভ করার পর সতু সেন ঠার অন্তরের 

একটি গভণর বাসনাকে রূপদান করার জন্য সচেন্ট হয়ে উঠলেন । সৈটি 

পাশ্চাত্তোর রঙ্গমণ্টে ভারতের নাটান্ুশলশীদের দক্ষ তাকে পারাচিত ও প্রাতিষ্ঠিত 

করা। এই সংকল্প ঠার মন্তরের গভশর জাতীয়তাবোধেরই পরিচয় 

মান্। 

সত সেন রাঁচত 'আত্মস্মৃতি' অংশে শিশি কুমার ভাদুড়ীকে আমেরিকায় 

আনার নেপথ্যকাহন? বিস্ততভাবে কথত হয়েছে । আমেরিকায় আভনয় 

করার ব্যাপারে ?াশিরকুমার জনৈক কার্ল রাঁড-এর সঙ্গে যে চুন্তনামায় 
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স্বাক্ষর করেছিলেন, পরবতাঁ অধ্যায়ে সেই চুক্তির পূর্ণ বয়ানের অনুবাদ করে 

দেয়া হল। 

শাশরকুমার ঠার দলবল নিয়ে ১১৩০-এর সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে 

আমোরকায় এসে পৌঁছলেন । জাহাঙ্জ-ঘাটায় প্রথমেই তারা যে বাস্তর 

দ্বারা সম্বীধত হয়েছিলেন তান সতু সেন। এই নাট্যগোক্ঠীতে য'রা 

ছিপেন ঠাদের মধ্যে শাঁশরকুমার ছাড়া যোগেশচন্দ্রু চৌধুরী, অমলেন্দু 

লাহিড়ী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শৈলেন চৌধুরী, কঙ্কা দেবণ, 
প্রভা দেবী, বেলা দেবী ও উষা দেবর নাম উল্লেখযোগা | 

িশিরকুমার এসেই ঠার ম্যানেজার কাল" রীড-কে জানালেন যে 

নানাবিধ বিঘ্ন ঘটার দরুণ তারা তাদের দৃশ্যপট ও পোশাকের বাক্সগ্ীল 

আনতে পারেন নি, তবে সেখুাল অনাতাঁবলঘ্বে এসে যাবে । রাড তার 

উত্তরে জানিয়ে দিলেন যে যতাদন এঁ সামগ্রীথুলো আমোরকায় এসে না 

পৌছচ্ছে, ততাঁদন পর্যন্ত তান [শা* নকুমার ও তার দলের ভরণ-পোষণের 

খরচ বহন করতে পারবেন না। 

এই সংকটাপন্ন পাঁরাস্থাতিতে এগিয়ে এলেন সতু সেন। অশেষ 

পাঁরশ্রমের দ্বারা আঁজত 'ন্রশ হাজান ডলারের প্রাতাট কপর্দক তান শিশির- 

কুমার ও তার দলের স্রেফ তান্তিত্ব কয়ে রাখার কাজে বায় করেন। 

একদল দেশীয় মানুষকে বাচানোর জন্য একজন তনুণের এই বিরাট আত্মত্যাগ 

যে কোন দেশে বা কালে মুস্তকণ্ঠে অভিনান্দত হওয়ার যোগ্য । শাশরকুমার 

ও তার দলের প্রথম মণ্সাবতরণের সময আমেবিকাব ডেইলি 'িউজ' 

পাঁন্রকায় মন্তব্য করা হয়, "নউ ইয়কে যে সময় শীশরকুমার ও তার দলের 

আভনয় প্রদর্শনের কথা ছল, শহরের এক 'হন্দুর বাসগৃহে 'হিন্দবখানা খেয়ে 

ও জীবনযাপন করে সেই নির্ধারত সময়ের দুই ি তন মাস বাদে ত"রা 

ভাগারাঁবল্ট, থয়েটারে আত্মপ্রকাশ করেছেন ।” উপরোন্ত অংশের বাঁণত 

হন্দ্বাট সতু সেন। 

শিশিরকুমার ও তর দলের প্রথম আঁভনয় রজনণ নাঁদষ্ট হয়েছিল 

১৯৩০"এর ২৮ অক্লোবর । কিন্তু তখনো আভনয়ের সাজ"সরঞ্জাম নিয়ে 
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জাহাজ আমেরিকায় এসে না পৌছানোয় প্রদর্শন বাতিল করতে হয়। এই 

ঘটনাকে অবশ্য মাঁকান নাট্য-সমালোচবদের অনেকেই বানানো ব্যাপার, 

বলে সন্দেহ পকাশ করেছিলেন । দলেব প্রথম আঁভনয়ের পর ইভনিং 

গ্রাফক' পান্নকার নাট্য সমালোচক ধব. গ্রাশ্সস তো সরাসার বলেই ফেললেন, 

আমার পক্ষে বিশ্বাস করা অসন্তব যে দৃশাপটের অভাবে এতাঁদন নাটকটি 

শণস্থ করা সত্তব হয় নি। কষেকটা ড্র্যাপার, পেছনের পর্দা ও পাটাতন 

ছাড়া মণসন্জার কাজে ছুই তো ব্যবহ।ভ হতে দেখলাম না। 

11 ওনাল“ড' পাঁন্ুকার নাট্য-সমালোচক আরও শগন্ভাবে বিদ্রুপ বর্ষণ 

করেন, “খুজব শুনোহলাম, মণ্টসঙ্জার উপাধানগ্াল অবশেষে এসে পৌছেছে । 

আমার মনে হয়, সেগুলো আবার খোয়া গেছে ।” 

যা হোক, আমোবিকায় পৌছানোর সুদবর্ঘ সাড়ে চার মাস বাদে অবশেষে 

হীগুপা আযাকাডোম অব আমোরকার ও মারবার-র সৌজনে, ১৯৩১ সালের 

১২ জানুবাঁর শিশিরকুমাব ও হার গোম্তী ভাগারবিল্ট থিয়েটারে যোগেশ 

চৌধুবশ প্রণত “সীতা নাটক নিয়ে প্রথমবার মাঁকনগ দর্শককুলের সামনে 

এসে দীড়ালেন। দর্শকদের মধ্যে সৌঁদন বেশ 'কদু ভারতাঁয় নর-নারীও 
উপাচ্ছত ছিলেন । 

আমোরকায় “সীতা নাটকটি সব নিয়ে মোট আটবার আভনণ'ত 

হয়োছল । এর মধ্যে দুবার আভনয়ের ব্যবচ্ছা হয় ইংরাজণ ভাষার মাধ্যমে । 

চান্ততে উাল্লাখিত নাটকগুলির মধ্যে কাত কেবল 'নাদিরশাহ” নাটকটিই কি 

মান একবার আভনন?ত হয়োছিল 2 ১৯৩১-এর মার্চ মাসের শেষাঁদকে 

শাশরকুমার তার দলবল নিয়ে স্বদেশাভমুখে রওনা হন। 

'সীতা' আঁভনয়ের প্রথম রজনীতে নাটকের চাঁর্রগল নিয্লোন্তভাবে 
'বন্যন্ত হয়েছিল । 

দুর্মুখ '"" অমলেন্দু লাহিড়া 
রাম '* শাশিরকুমার ভাদুড়শ 

কণ্চুকী *** শীতল পাল 

বাঁশম্ঠ *** যোগেশ চৌধুরী 
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লক্ষণ ৮৭ বশ্বনাথ ভাদুড়ণ 

উাঁমলা *** বেলা দেব 

সীতা "০" প্রভা দেবা 

ভরত **" তারাকুমার ভাদুড়ী 

কৌশল্যা ***. উষা দেবা 

বাল্যীক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য 

লব 2 শৈলেন চৌধুরী 

কুশ ডা অরাবন্দ বসু 

একটি কণ্ঠস্থর *** কঙ্কা দেবী 

এছাড়া অন্যানারা নেমেছিলেন রাজন্যবর্গ, সভাসদ, সাধু, নর্তক-নর্তকণ, 

বাঁভল্ন রমণী ও নাগারকদের গৌণ ভূমিকায় । 

“সশতা'র নাট্যাভিনয় সম্পর্কে পন্র-পান্রিকাগীলর মন্তব্যে সমালোচকদের 

মশ্র আভমতের প্রকাশ চোখে পড়ে । 

ব্যন্তগতভাবে কোনো মন্তব্য না করে আম এখানে কয়েকাঁট পন্র-পা্কা 

থেকে প্রাসাঙ্গক অংশ তুলে 'দিচ্ছি। 

দি নিউ ইয়র্ক সান । 

“এক দীর্ঘশবলাম্বিত প্রদর্শনী গত রাতে ভাগারবিল্ট, থিয়েটারে মণস্থ 

হল। কলকাতা থেকে আগত শাশরকুমার ভাদুড়ী ও তশর আঁভনেতৃবর্গ 

“সঈতা? আভনয় করলেন । এই নাটকাঁট 'হন্দ্ব মহাকাব্য 'রামায়ণ* থেকে 

অনুসৃত । যাঁদও অল্পসংখ্যক পাশ্চাত্তযবাসনই মহাকাব]টির সঙ্গে সুপারিচিত, 

তবু এ তথ্য প্রমাণঙ যে, রাম ও সীতার রোমান্স পৃথিবীর অন;ত্ম শ্রেষ্ঠ 

প্রেম-কাহিনী । দুর্ভাগ্য, এই মহাকাব্যাটকে ইংরাজণী কাব্যে অনুবাদ করার 

জন্য স্যার এডউইন আর্নল্ড-এর মতো কেউ নেই। 

যাঁদও নাটকটির কোনো ইংরাজণ সংক্ষিপ্তসার পারবেশন করা হয়নি, 

তবু এই অসুবিধে দূরীভূত করার জন্য একজন ব্যাস্ত ( নিঃসংশয়ে শ্রীভাদুড়ীর 

ম্যানোজং ডিরেক্টর) প্রাতাট অংক শুরু হওয়ার পর্বে পর্দার সামনে দীঁড়য়ে 

পরবতণ কাহিনীর সংক্ষি্ত রূপরেখা ইংরাজীতে তুলে ধরছিলেন। 
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"** *পাহন্দু আভিনেত্বর্গ চমৎকার আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিলেন । একমান্র 

মস্কো আর্ট থিয়েটারের আভনেতৃবর্গ ব্যতীত, এবং যাদের আমি দুনিয়ার 

শ্রেন্চ কুশীলব বলে মনে কার, এদের আভনয় যে কোনো বিদেশী দলের 

আভনয়ের £হল্য । হিন্দ্ব অভিনেতৃবৃন্দের চলাফেরা এত সৌন্দর্য-মাগুত যে 

তদের অঙ্গভাঙ্গ কখনো দৃণ্টিকট হয়ে ওঠে না। তাদের উচ্চারণ সুস্পন্ট 

এবং সাবলীল ; একজন দর্শক তাদের ভাষা না বুঝেও এটা অনুভব করতে 

পারেন । এবং নাটকের তারকা শ্রীশশিরকুমার ভাদুড়দ একজন প্রগাঢ় 

শান্তসম্পন্ন আবেগদণপ্ত আভনেতা । 

যাঁদও নাটক গ্র্যা্ড স্টাইল'-এ রাঁচত, তবু আঁভনেতৃবৃন্দ আঁঙ-আভনয় 

করার প্রলোভন দমন করেছেন । 

** ০০ পাঁশ্চমী আভনয়রীতর সঙ্গে এদের আঁভনয়ের পার্থক্য কখনো 

কখনো ধরা পড়ে । আলোকসম্পাত, সঙ্গীত পরিবেশন এবং মণ্টস্জা 

সম্পকেও একই কথা বলা যায । তবু এসব কার্ধকন হয়েছে । নাট্যামোদণরা 

যাঁদ এমন নাটক দেখতে চান, যা তশদের ব্রডওয়ের সীমা থেকে বহু দূরে 

ধনয়ে যাবে, তাহলে এই হল তদের সুযোগ ।” 

নিউইয়র্ক ইভনিং পোষ্ট, ১৩. ১. ৩১. 
পহন্দু আঁভনেতৃবর্গের যে দলটি গত অক্টোবরে এ দেশে এসেছেন, 

কার্ল রীড ও এীলজাবেথ মারবারি-র সহায়তায় তশরা অবশেষে গত রান্ে 

ব্রডওয়ের ভাগারাবল্ট, থিয়েটারে পবিন্র হিন্দ্ব মহাকাব্য 'রামায়ণ' অনুসৃত 

'সখতা' নাটক আঁভনয় করলেন । বিজ্ঞাপ্ততে বলা হয়েছে, বর্তমান 

প্রদর্শনীর উদ্যোন্তা হচ্ছেন শ্রীমতী মারবার-র সহযোগিতায় হীগয়া 

আযকাডোগি অব আমোরকা । 

আঁভনেতা-ব্যবস্থাপক শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নেতৃত্বে কলকাতার এই 

কাঁথত জনাপ্রয় দলটি ব্লডওয়েতে তাদের অভিনয়ের নমুনা দেখানোর সুযোগ 

পাওয়ার জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষায় ছিলেন । স্ব্পসংখ্যক কিন্তু বন্ধমনোভাবাপন্ন 

কিছু দর্শক কাল রাতে নাটকাঁট দেখতে সমবেত হয়েছিলেন । এট প্রদাশিত 

হওয়ার কথা ছিল ২৮ অক্টোবর, কিন তা সম্ভব হয়নি। এর কারণ 
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হিসেবে বলা হয়েছে যে কিছু নু দৃশ্যপট ভারতে ফেলে আসা হয়েছিল ।” 

০০৩ “ভারতীয় নাট্যমণ্টে শীশরকুমার ভাদুড়ী ও তার দলের কতটুকু 

মর্যাদা তা আমরা জান না। শিশরকুমার ও তার দলের কয়েকজনের 

গলার স্বর সুমিক্ট ও তরঙ্গাঁয়িত। কিন্তু যারা তাদের ভাষা বোঝেন না 

তদের কাছে এ আভনয় একঘেয়ে লাগতে বাধ্য । এই একঘেয়োম দর 

করার উপযুন্ত আলোকসম্পাত বা গাঁতময়ও। প্রদর্শনীটতে ছিল না। 

সুতরাং প্রথম দেখার চমক নিভে গেলে আভনেতৃবর্গের দেশশয় ভাষায় 

অনভিজ্ঞ দর্শকদের কাছে “সীতা একটি যন্ত্রণাদায়ক সন্ধ্যা উপহার দিয়েছে । 

গত রানের দর্শকদের মধ্যে সংলাপ-অনুধাবনকারা কিছু হিন্দ্রদের হাবভাব 

দেখে মনে হচ্ছিল, তারা আঁভনয় উপভোগ করছেন ।” 

নিউইয়র্ক টাইমস 

«******সাধারণ দর্শকের আঁভজ্ঞতার সীমার বাইরের কোনো 'জানিসকে 

উপলাবধ করার দৃষ্ভর সমস্যাই আবার এ ক্ষেত্রে ( “সীতা” আভনয়ে ) 

পারস্ফুট হয়ে উঠেছে । ভাষা এখানে এক প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলেছে। 

গত শশতে মেই ল্যান ফ্যাঙ তশর ভাঁঙ্গমামাগুত এরাতহ্যশীল শিল্প-আঁঙ্গকের 

আঁভনয় পাঁরবেশনের মধ্য দিয়ে যেমন আনন্দসণ্চার করেছিলেন, তেমন 

কোনো উপাদানই এখানে নেই ।*--*-তারকারুপে চিহৃত মুখ্য আভনেতার 

আভনয় এত বোশ সোচ্চার ও বাহুল্যময়, যা 'এবালের মাঁকনন দর্শকরা 

আদৌ বরদান্ত করতে পারেন না ।” 

“সঈতা' নাট্যাভিনয়ের প্রশংসায় সবচেয়ে সবাক হয়েছিলেন “নিউইয়ক 

হেরাল্ড দ্্রিব্যুন'"এর নাট্য সমালোচক । 'িলবারেল দলের এই দৈঁনিকটিতে 

'ভাদুড়ী ট্রংপারস্ এনথুল আঁডয়েন্স ইন হিন্দ প্লে সীতা" এই শিরোনামে 

যে সুদীর্ঘ সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়, তার কিছু কিছু অংশ নিয়ে মূল 
ভাষাতেই উদ্ধার করা হচ্ছে। 

“09165 08059 60 6119 001606 00980108] 8698 896 605 

ড900920216 70170956 1856 201810৮ 10 0910081)8 605 00086 80190 

1085 61096 1088 9592 10691) 9৪1)0 17 02 3::090 8. 
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টিবযন'-এ মাঁহলা-শিম্পীদের আভনয়ের বিশেষ উল্লেখ করা হয এবং 

সীতার পণ? প্রভা দেবীকে উপচুজাতের আভনেন্রী বলে সম্বোধন করা হয় । 

গনউইয়র্ক টোলগ্রাম' পাল্লিকায় বেশ একটি আকর্ষণধয় শিরোনামা দিয়ে 
নাট্যাঁভনয়ের ওপর আলোচনা হয়, “ইীপ্ডয়ান গ্রেট আডাঁস ফ্যাঁসনে টিং আগু 

উইয়ারড ।' বেশ একটু চাতুর্য অবলম্বন করেই উতন্ত পান্রকার আলোচক 

মন্তব্য করেছিলেন যে, নাটকাঁট যতখানি না আনন্দজনক তার চেয়ে অনেক 

বোশ শিক্ষাপ্রদ । শদ ইভানং ওয়ালড-* এবং “ডেইলি নিউজ' পান্রকায় 

1শাঁশরকুমারকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আভনেতা বলে আখ্যা দান করা হয় ॥ 

নবীন উন্মাদনা ও নানা আভনব নিরণক্ষার উত্তাল জোয়ারে ব্লডওয়ে 

তখন উদ্বেল হয়ে উঠেছে । প্রুপদখী ও মন্থর মেজাজের নাটক সম্পর্কে 

নতুন দর্শককুলের মধ্যে অনীহা জেগে উঠছে এবং কখনো কখনো তা চরম 

ওদাসশন্যে রূপ নিচ্ছে। শাশিরকুমার ও তশর দলের ব্যবসায়িক 

বার্থতা প্রধানত এই ওদাসীন্যেরই শিকার হয়েছিল। তার ওপর 

রক্ষণশশল মার্কন পন্ন-পান্নকাগুীল ছিল পরম ভারতশীবদ্ধেষী । জাতায়তা- 

বাদ আন্দোলন সম্পর্কে এই সব কাগজে কঠোর মনোভাব রক্ষা করা হত। 

এই পান্নকাগ্লি বহুসময়েই রীতিমত পাঁরক্পতভাবে সফররত নাটয- 

গোম্জীকে আক্রমণ করেছে । সতু সেন এই সময় কলকাতায় তার জনৈক 

বন্ধাকে লেখেন, “শশিরকুমার যদি নাটকের পাঁরচালনায় ও উপস্থাপনায় 

মহাকাঁবাক গ্রান্তবর্ষের বদলে চটুলতা ও হ্ছানে চ্ছানে গ্রাম্য রাঁসকতার 

আমদাঁন করতেন, মার্কীন দর্শককুল তাহলেই বোধ হয় বেশি 

খুঁশ হতেন । মাঝে মাঝে সংলাপাংশ কেটে বেশ একট, চড়া সুরের গান- 

বাজনা আমদানি করা হলে তো ৩ দের আনন্দের সামা থাকত না। কিন 

আমাদের সৌভাগ্য শিশরকুমার সে জাতীয় কোন আপসের মধো যাননি ! 

[তিনি আমাদের জাতীয় সম্দ্রমকে সমন্ত শ্রাতকূলতা সত্বেও কঠোরভাবে রক্ষা 

করেছিলেন 
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শাশিরকুমারের দলের ব্যর্থতার অন্যান্য কারণগলি সততার খাতিরে তুলে 

ধরা উচিত। যে নৃত্য-শল্পীদের সৌন্দর্য ও গাঁতভাঁঙ্গমার উচ্ছুসিত প্রশংসা 

“হেরারড 'দ্রিব্যুন'এ করা হয়েছিল, তখরা আদৌ ভারতীয় নন। জানা গেছে 

যে কিছু কালো চুল ও চোখ-অলা স্পোনস নর্তকীকে মণ্টে উপাচ্ছত করা 

হয়। এই তথ্য যখন বাইরে জানাজান হয়ে যায়, তখন 'শাশরকুমারকে 

রীতিমত অস্বান্তকর অবস্থার মুখোম়ীখ হতে হয় । ভারত থেকে যে পোশাক 

ও দৃশ্যপট আনা হয়োছল, তা আশানুরূপ ছিল না। “সীতা' নাটকের 

ইংরাঁজ ভাষায় আভনয়ের প্রচেন্টাও সম্পূর্ণভাবে বার্থ হয়। দলের মাক'ন 

সফরের মাঝামাঁঝ সময় থেকেই অবস্থা যে পর্যায়ে পৌছেছিল, সে সম্পর্কে 

কিছু তথ্য স্বয়ং সতু সেনের মুখ থেকেই শোনা যাক । 

“সুনাম ও মানহানির আশঙ্কায় শাশর-গোত্তীর আমোরকায় আগমনের 

ণকছুঁদন পরই কার্ল রাঁড চ্রীন্ততঙ্গের আভযোগে ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন 
করতে অক্ষমতা জানান ৷ 'বাভন্ন রঙ্গমণ্ডে পূর্বশীনাঁদস্ট প্রদর্শনী গাল একটির 

পর একটি বাতিল হয়ে যেতে থাকে ।*."দল সম্পর্কে তার (শ্রধমতশ 

মারবারি ) কানে এত বিরুপ মন্তব্য এসে পৌছেছিল, যার ফলে তাদের 

একটি নাটকও তান দেখেনান । সর্বোপার, তান সম্পর্ণভাবে আমার উপর 

আন্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন-""। তিনি এতদূর রূষ্ট হয়েছিলেন যে তার 

কাছে আম ষে সৌজন্য প্রবেশপন্রগুলি পাঠাতাম, সেগুলি তিনি অন্যদের 

বালয়ে দতেন এবং আভনয়ান্তে তাদের বিরুপ মন্তব্যের সারাংশ আমাকে 

পন্রদ্ারা জানিয়ে দিতেন । 

শ্রীমতী মারবার হাত ধুয়ে ফেললেন, কার্ল রড চুস্তিপত্র ছিড়ে 

দা'য়ত্বমুন্ত হলেন, এরক এলিয়ট উদাসীন হয়ে গেলেন । ফলে শাশরকুমার 

ও তার দলের অভিনয়ের ব্যবস্থা, ভরণ-পোষণ ও দেশে ফেরার প্রশ্নের সব 

ভার আমার ওপর চাপল । আমার একটা নৌতিক দায়িত্বও এ-ব্যাপারে ছিল, 

কারণ আগাগোড়া এই সফর ফলপ্রসূ হওয়ার চেষ্টায় দশর্ঘকাল আম নিজেকে 

খনয়োজিত রেখোছিলাম ।” 

সেই সময় থেকেই সতু সেন নিজের কাজে ইস্তফা দিয়ে সময়ের সবটুকু 
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দলের পিছনে ব্যয় করেছিলেন । এই গ্রাঁফলতির জন্য ল্যাবরেটরি থিয়েটার 

কর্তৃপক্ষ তাকে পদচ্যুত করার সদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । যা হোক, এক ধন 

বন্ধর সহায়তায় সতু সেন বহুকন্টে শীশর-গোম্ঠীকে জাহাযোগে ১৯১-এর 

মার্চ মাসে ভারতে পাঠাতে সক্ষম হন । প্রভা দেবী এই সময় অস্তঃসত্বা 

ছিলেন এবং জাহাজ-কোম্পান কিছুতেই তকে নিয়ে যাওয়ার ঝুঁশীক গ্রহণ 

করতে চায়ান। বহু কন্টে তাদের রাজ করাতে হয়েছিল । 

৯৬ 



একটি এঁতিহাদিক ঢুক্তিপত্রের মূল বয়ান 

ই৩৪ ওয়েস্ট ফরটি ফোর্থ স্ট্রীট, মানহাট্রান, নিউইয়র্কে দণ্তররক্ষক কাল" 

রীড এবং ভারতবর্ষের কলকাতা শহর নিবাসী শাশরকুমার ভাদুড়ণর মধ্যে 

এই "চুক্তিপত্র সবাক্ষীরত হল । নিয়োস্ত অংশে উভয়কে যথাক্রমে 'ম্যানেজার, 
ও শিল্পী" বলে উল্লেখ করা হবে। 

সাক্ষীর বক্তব্য 

যেহেতু, কয়েকটি মৌলিক হিন্দ্ব নাটকের ওপর শিল্পশর পণ” নিয়শ্রণ 

আছে এবং ভারত সাম্রাজ্যে বছ বছর যাবৎ তান এ সব নাটক উপচ্ছাপনা 

ও পাঁরচালনা করছেন, এবং যেহেতু তর ব্যবস্থাপনায়, নিয়ন্ত্রণে ও 

পাঁরচালনায় 'হন্দ্র আঁভনেতারা সহয়ং শিল্পীসহ এ প্রদর্শনীগুলিতে অংশগ্রহণ 

করছেন, সুতরাং উত্ত শিল্পী ভারতবর্ষে সম্দ্রম ও খ্যাঁত অর্জন করেছেন, এবং 

যেহেতু, ম্যানেজার বহু বছর যাবৎ ব্রডওয়ে নাট্যমণ্টে বছ নাটক প্রযোজনা 

করে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সততা ও যোগ/তা অঞ্জন করেছেন ; এবং 

যেহেতু, শিল্পী ম্যানেজারের ব্াবস্থাশনার অধীন থেকে আমৌরকা যুক্তরাষ্ট্র, 

ক্যানাডা ডমিনিয়ন এবং পৃথবণীর যে কোন স্থানে (এাঁশয়া মহাদেশ ছাড়া) হিন্দু 

জীবন, সংস্কতি ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে হিন্দু আভনেতৃবর্গের দ্বারা আভনশত 

নাটক উপস্থাপনা ও পাঁরচালনা করতে সম্মত এবং ম্যানেজারও বাঁণত ভূথগ্- 

গুলিতে শিল্পী ও তার দলের আভনয় প্রদর্শনের ব্যবচ্ছা করতে রাজ ; এবং 

যেহেতু, কাথিত শিঞ্পী-বণিত ভূখগুগুীলতে উত্ত নাটকগুলির আভনয়ের 

ব্যবচ্ছা করার সর্বপ্রকারের আঁধকার নাঁদন্ট চুন্তুর ভিত্তিতে ম্যানেজারের হাতে 

অর্পণ করতে সম্মত এবং শিল্প ও পারচালকর-পে সন্তোষাঁবধানের জন্য 

সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত, 
সুতরাং, শিল্প ও ম্যানেজার নিয়োস্ত ধারাগ্ীলর 'ভীত্ততে এই ছীন্তনামায় 

সবাক্ষরবদ্ধ হচ্ছেন । 

১। যে কোনো চেহারায় নিয়বাঁণত নাটকগ্ুলি আমোরিকা যুক্তরাষ্ট্র, 
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ক্যানাডা ডাঁমনিয়ন এবং প্রীথবীর যে কোনো হ্ছানে ( এশিয়া মহাদেশ বাদে ) 

প্রদর্শন করার বিষয়ে শিল্পী ম্যানেজারকে সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ আঁধকার প্রদান 

করছেন । 

নাটকগুলির নাম 

১। সীতা ২। নাঁদরশাহ ৩। শকুন্তলা 

৪1 শাহজাহান €& । রমা ৬। পাষাণী 

২। ম্যানেজার শি্পী ও তর দল সমেত মোট বাইশ জনের 

কলকাতা, ভারতবর্ষ থেকে নিউইয়র্ক শহর, মাকিন যুন্তরাণ্টু পর্যন্ত আগমনের 
খরচ বহন করতে সম্মত । ম্যানেজার শিল্প ও তর স্তী-র জন্য প্রথম 

শ্রেণী এবং দলের অন্যান্যদের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর জাহাজ-ভাড়া দিতে বাধ্য 

থাকবেন । দলাট যাতে ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩০-এর মধ্যে আমোরকায় পৌঁছয় 

তার জন্য শিল্পী অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবেন । ১ সেম্টেম্বর বা তার পূর্বে 

ভারত ও আমোরকার মধ্যে যাতায়াতকার কোনো খ্যাতনামা জাহাজ 

কোম্পানীর কাছ থেকে লাখত আশ্বাস না পেলে শল্পী অবশ্য এই অঙ্গীকার 

রক্ষা করতে বাধ্য থাকবেন না। 

৩। ম্যানেজার শিল্পীকে ব্যান্তগতভাবে অভিনয়ে অংশ গ্রহণের জন্য 

ও দলগত আঁভনয় পারচালনার জনা সপ্তাহের প্রাতি শনবার ৩২৯০ ডলার 

দিতে বাধ্য থাকবেন । এক সপ্তাহে আট'ট নাট্য-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হতে হবে ; 

যথেন্ট সঙ্গত কারণ ছাড়া যাঁদ আগন্তুক দল সপ্তাহে আটটির অনাধক আঁভনয়- 

প্রদর্শন করে, তবে আনুপাতিক হারে সাপ্তাহক পারিশ্রমিকের ধার্য অংশ থেকে 

টাকা কাটা যাবে । 

৪। শিল্পী বা তার দলের কোনো বাশন্ট সদস্য যাঁদ একান্ত অসুচ্ছ 

হয়ে না পড়েন তবে তাদের আমেরিকায় আগমনের দুই সপ্তাহের মধ্যে 

ম্যানেজার নিউইয়র্কের একমাত্র প্রথম শ্রেণীর মণ্চগ্ালর যে কোনাটতে 

প্রদর্শনীর ব্যবন্থা করতে বাধ্য থাকবেন । 
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৫&। শিল্পীর 'লাখিত অনুমাত ছাড়া ম্যানেজার কোনো নাটকের 

পাঁরবর্তন, পারবর্ধণ ও পাঁরিবর্জন করতে পারবেন না। শিল্পী তশর ও তর 

দলের* পক্ষ থেকে এই সর্তে সম্মত থাকবেন যে মহড়ার সময়ে কোনো 

আঁতীরন্ত অর্থ তিনি পাবেন না। নিউইয়র্কে আসার দ্ব' সপ্তাহের মধ্যে 

অর্থাৎ প্রথম আভনয় রজনণর পূর্বেই মহড়া সমাপ্ত করতে হবে । 

৬॥ পূর্বাহেই ম্যানেজার ও শিল্প কর্তৃক স্বীকার করা হচ্ছে যে, 

উভয় পক্ষ 'লাখত ও স্বাক্ষরিত ভাবে না জানালে এই চুীন্তর কোনো ধারার 

পরিবত'ন বৈ" বলে গণ্য হবে না। 

৭। শিল্পী নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে প্ববার্ঁত নাটকগ্ুলি প্রদর্শন করার 

ক্ষেত্রে তর আইনগত পূর্ণ আধকার আছে । 

৮1 শিপ তশর ও তশর দলের তরফ থেকে দ্রুত মহড়া সম্পন্ন করা, 

রুপসচ্জা ও পোশাক সম্পর্কে কড়া নজর রাখা, দক্ষতা ও পারশ্রমের সঙ্গে 

কাজ সম্পন্ন করা, সমন্ত নিয়ম ও আইন মেনে চলা, একমান্র ম্যানেজারের 

লাখত অনুমাতি ব্যতীত অন্য কোনো বাসি, ফার্ম, সহযোগী সংস্থা ও 

প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ না করার বিষয়ে সম্গাত জানাচ্ছেন । 

৯। ম্যানেজার ও শিজ্প-_উভয়ের সন্মাতন্রমে স্থির করা হল যে 

চুন্তিপর্ব সমাগ্ড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজার উত্ত নাটকগীলর সমস্ত পার্থীলাপ 

€( যাবতীয় পারবাঁতিত, পাঁরবাঁধত ও পাঁরবাঁজত অংশ সহ) শজ্পী ও তর 

দলের অন্যান্য যাবতীয় সম্পান্ত শিল্পীকে ফেরৎ দেবেন । 

১০। পেশাদার নাট্যাঁভনয়ে যাকে বলে 'তারকা', একমান্ধ শিল্পীর 

নামের সঙ্গে এ বিশেষণ ম্যানেজার ব্যবহার করতে পারবেন যাঁদ না শিল্পী 

ণলাখতভাবে তশর দলের অপর কারও নামের সঙ্গে বিশেষণটি ল্যবহারের 

অনুমাত না দেন। যে কোনা নাট্যশালাতেই শিল্পী ও তার দলের অভিনয় 

প্রদর্শনের বন্দোবস্ত করা হোক না কেন, শিল্পীকেই তশর নিজস্ব সাজঘর 

বেছে নেওয়ার প্রথম সুযোগ 'দিতে হবে । 
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১৯1 মার্কন যুণ্বান্ট, ক্যানাভা, উত্তর আমোন্নকার বিভিন্ন অঞ্চল বা 

ভারতে প্রত্যাবততন পর্যন্ত, মে কোনো জায়গাতেই শিপ্পী তর দলসমেত 

আঁভনয় প্রদর্শনের জন্য যান শা কেন, ম্যানেজারকে শি-পী ও তশর “দলের 

যাতায়াত, রাহাখরচ এবং মালপন্র বহন করার ভাড়া যোগাতে হবে । 

যাতায়াতের সময় শিপ ও তর সদর জন্য পার্সার কার ও নিদ্রার 

বন্দোবস্ত যুক্ত প্রথম শ্রেণীর কম্পা্টমেট্টের ব্যবস্থা ম্যানেজারকে করতে হবে । 

দলের অন্যান্াদের অনুর-প গাঁড়র দ্বিতীষ শ্রেণীতে যাতায়াতের ব্যবস্থা 

রাখতে হবে । 

১২। শিতপণ ননাঁদণ্টভাবে জানাচ্ছেন যে তশর ও তণর দল কর্তৃক 
আভনীত নাটকগুল মৌলিক, অনন।সাধারণ ও বিশিষ্ট চারন্রমাণ্ডত হবে, 

দাতব্যের খাঁতরেই হোক বা অর্থাগমের জন্যই হোক, শিষ্পী ও তশর দল 

চুন্ত বলবৎ থাকাকালণন ম্যানেজারের লিখিত অনুমাতি ভিন্ন অন্য কোনো 

ব্যাস্ত, ফার্ম, সহযোগণী সংস্থা ও প্রাতষ্ঠানের সঙ্গে স্বৃতল্্রভাবে চুীন্তবদ্ধ হতে 

পারবেন না। 

১৩। পারস্পারক আলোচনার 'ভীন্ততে স্বীকৃত হল যে, আগুন, 

দুর্ঘটনা, ধর্মঘট, দাঙ্গা, এঁশ্বারক কারণে দুর্ষেগ, জন-সল্পাস বা অন্যান্য যে 

কোনো আনবার্ধ ও অপ্রতিরোধ্য কারণে যাঁদ প্রদর্শনী স্থগিত থাকে, তবে তার 

জন্য ম্যানেজার শিল্পধ ও তার দলকে কোনো ক্ষাতপ্রণ দিতে বাধ) থাকবেন 

না। শজ্পী যাঁদ অসুস্থ হয়ে পড়েন ও একমাসব্যাপ)ী অসুস্থ থাকেন এবং 

এই কারণে মণ্টাব তরণে ব্যর্থ হন তবে ম্যানেজারের চুন্তনামা বাতিল করে 

দেওয়ার আধকার থাকবে । কিতৃ এক্ষেত্রেও শিষ্পী ও ত*ার দলবলকে সাজ- 

সরঞ্জাম সহ ভারতবর্ষে ফ্রেত পাঠানোর বায় ম্যানেজারকে বহন করতে হবে । 

১৪। সামগ্রিকভাবে এই চুন্তি, চন্তাটর কোনো কোনো ধারা বা ষে 

কোনো ধারার ব্যাখ্যা নিয়ে যদ শিল্পা ও ম্যানেজারের মধ্যে কোনো বিরোধ 

বা মতদ্বৈধতার উত্তব হয় তবে তা আমোরকান আরাবদ্রেশন আসোসয়েশন 

নির্ধারত সালাশ সংন্রান্ত আইনকানুনের মাধামে বিচার্য হবে। 
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[যিনি সালাশর জন) দাঁব গানাবেন, তাকে অপরজনকে 'লাখতভাবে 

তার দাবি গোচরীভূত করতে হবে। যা'র বিরূদ্ধে আভযোগ জানানো 

হচ্ছেঃ তার বাসগৃহ খা কর্মস্ছলের ঠিকানায় রোজিম্ট্রি ডাকে আঁভযোগ 

পাঠাতে হবে এবং আভযোঙাকে পত্র-াপ্তর পাচ দিনের মধ্যে উত্তর দিতে 

হবে। গতনজন সালাশকার আভযোগের তদন্ত করবেন । এদের মধ্যে 

একজন হবেন ম্যানেজার কর্তৃক অপরজন শিল্প কর্তৃক মনোনঈঙ । এই 

দুইজন সা'লাশকারের পারস্পারক সম্মাত অনুযায়ঃ তৃতয়জনকে মনোনীত 

করা হবে এবং এই মনোনয়ন আমোরকান আরবিদ্রেশন আসোসিয়েশনের 

অনুমোদন-সাপেক্ষ । 

'নউইয়ক রাজ্যের প্রচলিত আইন অনুযায়শ এই চুস্তপত্রের প্রাতিটি ধারা 

ব্যাখ্যাত হবে । 

১৫ । ১৯৩০-৩১ সালের নাটক আভনয়ের মর্ম অর্থাৎ ১ সেম্টেম্বর 

১৯৩০ থেকে ৩১ আগন্ট, ১৯৩১ পর্ন্ত শিল্পী ও ম্যানেজারের মধ্যে 

সবাক্ষারত এই চ্দান্ত বলবৎ থাকবে । অন্যযনপক্ষে চার সপ্তাহের জন্য 

প্রদশনণর ব্যবচ্ছা করার জন্য ম্যানেজার শিল্পী ও তর দলের কাছে দায়বদ্ধ 

থাকবেন । | 

ম্যানেজার যাঁদ চুন্তবার্ত ধারাগুলিকে সফলভাবে কার্ষকর করতে পারেন 

এবং শিজ্পী ও তর দলের আঁভনয় যাঁদ বৈশিল্ট্যপূর্ণ ও আঁর্ঘকভাবে সফল 

হয়, তবে পরবত্তাঁ নাট্য-মবসুমগুলির জন্য চুন্তর মেয়াদ বাড়ানোর আঁধকার 

1শল্পী ইচ্ছা করলে এ ম্যানেজারকে দান করতে পারেন ৷ এই বাঁধত মেয়াদের 

কাল হবে ১৯৩১-৩২, ১৯৩২-৩৩, ৯৯৩৩-৩৪ এবং ১৯৩৪-৩৫। প্রাতিটি 

মরসুম সমাপ্ত হওয়ার ভ্রিশ দনের মধ্যেই চুন্তির পুনর্নবীকরণ করতে হবে । 

নাট্যাভনয়, চলচচচন্রাভনয় বা অন্য যে কোন ধরনের প্রদর্শনী এই বর্ধিত 

চুক্তির এন্তয়ারতূন্ত হবে । নিম্নোন্ত ঘোষণা মারফত ম্যানেজারকে চুন্তিনামার 

মেয়াদ বাড়ানোর কথা শিল্পকে লাখতভাবে জানাতে হবে । 

১৯৩১-৩২-এর নাট্য-মরসুমে ম্যানেজার শিল্পী ও তখর দলকে এই 
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চান্তনামা বাঁণত ধারাগুল অনুষায়খী ন্যুনতম আট সপ্তাহব্যাপী কাজ 

ও প্রীত সপ্তাহে ন্যনতম ৪৩০০ ডলার পারশ্রামক দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ 

থাকবেন । 

১৯৩২-৩৩ এর মরসুমে ন্যনতম কাজের মেয়াদ হবে বারো সপ্তাহ এবং 

পারশ্রীমক হবে ন্যনতম সপ্তাহপিছু ৫০০০ ডলার । 

১৯৩৩-৩৪ এর মরসূমে ন্যনতম কাজের মেয়াদ ও নযনতম সাপ্তাহিক 

পারশ্রীমকের হার হবে যথাক্রমে পনেরো সপ্তাহ এবং ৬০০০ ডলার । 

১৯৩৪-৩৫ মরসুমে ন্যনতম কাজের মেয়াদ ও ন্যনতম সাপ্তাহিক পারি- 

শ্রীমকের হার হবে যথাক্রমে পনেরো সপ্তাহ এবং ৭0০০ ডলার । 

এই নোঁটশ সরাসার শিজ্পীর হাতে দেওয়া যাবে অথবা িল- 

মোহরাঙ্কিত, উত্তরের ডাক-মাশুল প্রদত্ত খামে একটি চুন্তকাল সমাপ্ত হওয়ার 

'ন্রশাদনের মধ্যে যুন্তরাষ্ট্রের নিয়ামত তত্বাবধানের অধীন যে কোনো ভাকঘরে 

জমা দতে হবে। 

১৬1 উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে স্বীকার করা হচ্ছে যে, ম্যানেজারের 

1লাখত অনুমাতসাপেক্ষে 'শিজ্পী ও তশর দলের আঁভন?ত ন্মাটকগ্ীল যাঁদ 

চলচ্চিন্ত, উপন্যাস, পন্র-পান্নকায় ধারাবাহক প্রকাশ, বেতার, ফোটোগ্রাফ, 

রেকর্ড বা অন্য কোনো মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়, তবে প্রাতটি ক্ষেত্রে 

ম্যানেজার ও শিল্পী আঁজত অর্থ নিজেদের মধো সমানভাবে বণ্টন করে 

নেবেন । 

১৭। এক সপ্তাহের প্রদর্শনীতে যদি ৫০০০ ডলারের কম আয় হয়, 

তবে ম্যানেজার শিজ্পণকে ল্য অর্থের ৫", দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবেন । 

আর যাঁদ ৫০০০ থেকে ৭৫৬০০ ডলার হয় তবে ম্যানেজারের দেয় হবে 

৭২% এবং আয়ের অঙ্ক ৭৫০০ ডলার আতি্রম করলে তা বেড়ে দীড়াবে 
১০ অঙ্কে । 

১৮। যে ম্যানেজারের সঙ্গে শিল্পী এই চুন্তনামাটি স্বাক্ষর করছেন, 
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পরবতাঁকালে চুীস্তর মেয়াদ বাড়ানো বা ওই একই ম্যানেজাবের সঙ্গে 

চুন্তিবদ্ধ হওয়া না হওয়া সম্পূর্ণভাবে শিল্পীর ব্যন্তগত ইচ্ছার ওপর 

নির্ভর করবে । 

১৯। শিল্প ভারতবর্ষ থেকে নাট্যাঁভনয়ের পক্ষে উপযোগণী সাজসজ্জা, 

গহনা, দৃশ্যপট ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে আসবেন এবং এগুলি 

বহনের জন্য যত অর্থই বায়িত হোক তা ম্যানেজারকে বহন করতে হবে । 

প্রথম ধারায় বাঁণত নাটকণুণ্লির আঁভনয়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় সাজ- 

সরঞ্জামগু্ল সম্পর্কেই কেবল এই নশীত প্রযুস্ত হবে । এই সব জানিসপত্র 

দিয়েই ধতদূর সম্ভব প্রদর্শনীর ধন্দোবপ্ত ম্যানেজার ও শিল্পকে করতে 

হবে । এঁরক এালয়টের আভমত অনুসারে, এখানে সে সব গুয়োজনীয় 

উপাদান তোর করে নিতে হবে, যেগুলি নির্মাণ করার খরচ সেগ্ীলকে 

ভারতবর্ষ থেকে বহন করার খরচের থেকে কম পড়ে । শিল্প প্রদর্শনীর 

জন্য যে সব বন্তুসামগ্রঁ নিয়ে আসবেন, ধত খরচই পড়ুক না কেন, 

আমে!?রকা থেকে ভারতে সেগুলিকে ফেরৎ পাঠানোর ব্যয় ম্যানেজারকে বহন 

করতে হবে । 

২০ । ম্যানেজারের লাখত অনুমাতিক্মে ১৬ নং ধারায় বণিত এই 

চান্তনামার বাঁহভভত যে সব প্রদর্শনীতে শিল্পশ ও তর দল অংশগ্রহণ করতে 

পারবেন, সে সব ক্ষেত্রে আভনেতৃবর্গের সংখ্যা কোনো অবস্থাতেই আটজনের 

বোঁশ হবে না। 

আমেোরকায় থাকাকালীন নৈশভোজে বা অনা বন্তুতার জন্য এবং 

রচনা প্রকাশের জন্য শি্পাঁ যে অর্থ উপার্জন করবেন, তার অর্ধেক ম্যানেজারের 

প্রাপ্য । 

২১। শিুপাকে নিজের ও তার দলের পক্ষ থেকে অঙ্গীকার করতে 

হবে যে, কোন সময়েই তারা বৃটিশ সরকার বা জাতীয়তাবাদ আন্দোলন-- 

যে কোনো একটির রাজনৈতিক অবস্থানের পক্ষে কোনো প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে 

পারবেন না। ভারতবর্ষের রা্ট্রীয় পারাস্থিতি নিয়ে এখানে বিতগার উদ্ভব 
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হয়, বন্তৃুতায় বা আচরণে সে জাতীয় ভাব প্রকাশ থেকে শিল্প ও তর 

দলের প্রাতটি সদস্যকে বিরত থাকতে হবে । তা প্রত্যক্ষভাবেই হোক বা 
পরোক্ষভাবেই হোক । 

২২। চুন্তবদ্ধ দ্ুইজনেব পারস্পারক লাখিত সম্মাঁত ছাড়া এই দলিলের 

কোনো বারা কার্ষকর না করার আধকার কারোবই থাকবে না। 

২৩ ! চুক্তিনামাটির দ্রাটি কপি করতে হবে এবং প্রত্যেক চুন্তিকারী এক 

কপি মূল দলিল পাবেন। 

২৪1 এই দালল সংক্রান্ত যে কোনো 'বষয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য 

শিল্পী ম্যানেজারকে নিয়োস্ত ঠিকানায় হাতে বা ডাক মারফৎ পন্র প্রেরণ 

কর.বন £ 

শ্রী কার্ল রাড 

২৩৪, ওয়েস্ট ফরট ফোর্থ সীট, 

বরো অব মানহাট্রান, 

ণসাঁট অব: নিউ ইয়ক* 

ইউ এস এ 

একই ভাবে ম্যানেজার দাণল সংক্রান্ত যে কোনো বিষয় সম্পকে" 

আলোচনার জন্য শিল্পীকে 'নয়্োক্ত ঠিকানায় হাতে বা ডাক মারফং চিঠি 

পাঠাবেন । 

শ্রীশীশরকুমার ভাদুড়ী 

অবধায়ক £ িলউইস এম গ্রীন এস্কোয়ার, 

২৫, ওয়েস্ট ফরটি থার্ড স্ট্রট, 

বরো অব মানহাট্রান, 

শসাটি অব নিউইয়র্ক, 

ইউ এস এ, 
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২৫ শিল্পী ও তার দল এদেশে পদার্পণ করার চার সপ্তাহের মধ্যে 

যাঁদ আভনয় প্রদর্শন না করেন, এবং অপারগতা যাঁদ ?শল্পখ বা ম্যানেজারের 

নিয়ল্্ণ-বাহ ভূত না হয়, এবং তা শপ ও তর দলের পাঁরকপিত ও 

স্বেচ্ছাকৃত বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে এ সময উত্তীর্ণ হওয়ামান্ত ভারতাভমুখণ 

প্রথম জাহাজটিতে চড়েই শিজ্পন ও ৩খর দলটিকে দেশে রওনা দিতে হবে। 

ব্যান্তগত প্রয়াসে বা অন্য কারও ব্যবস্থাপনাধ বা নিয়ল্লণাধশনে তশরা এ দেশে 

কোনো অভিনয পা শন করতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে ম্যানেজারও আর 

শি১পনী, তার দল ও ভারতবর্ষ থেকে আনাীত সাঙ্গ-সর'ামগুির প্রত্যাবর্তনের 

ভাড়া দিতে বাধ্য থাকবেন না। চুন্তিভঙ্গ কবার দরুণ শিল্পীকে তর ও 

তার দলের ও তর আন?ও সাজ-সরপ্পামের আনয়ণের ব্যয় ম্যানেজারকে 

প্রত্যর্পণ করতে হবে। 

২৬। যেহেতু এই দাললাঁটর চরিত্র অ-সাধারণ এবং 'বিচন্, তাই 

পারস্পারক মত 'বানময়ের মাধামে গ্থিরীকৃত হয়েছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত না 

ম্যানেজার দালিলের সবকাঁট ধারা মেনে চলা সম্পর্কে শিল্পীর কাছ থেকে 

পূর্ণ প্রতিশ্রণাত পাচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত চান্তনামাট কার্ধকর বলে গণা হবে না। 

কিন শিজ্পনর অনুমাতি ছাড়াই চীন্তীটিকে অর্থনশীতকভাবে ফলগ্রস্ করার জন্য 

ম্যানেজার তার ব্যয়ভার সংগ্রহ করার জন্য নিজসব অর্থকরা সধার্থ অন্য 

কারও কাছে বিক্রয় করতে ধা গচ্ছিত পলাথতে পারবেন । 

২৭। পারস্পারকভাবে অনুভূত ও শ্থিরীকৃত হয়েছে যে এখানে যে সব 

নাটকের অভিনয় হবে, সেগুলি গানগৃঁলি সমেত পর্ণত বা অংশত মণ্ে বা 

চঞ্পচ্ন্রে বা অন্যভাবে যে পদ্ধতিতেই উপস্থাপিত হোক না কেন, ম্যানেজারের 

আঁধকার থাকবে তর প্রয়োজন অনুষায়গ সেগুলিকে হিন্দ; বা ইংিজা ভাষায় 

পারবেশন করার । 

২৮ । শিজ্পগ ও তার স্ণীকে বাদ দিয়ে দলের অন্যান/দের উপধুন্ত খাওয়া 

ধাকা বাবদ প্রাতটি সদস্য বা সদস্য দু ম্যানেজার কোনো অবশ্থাতেই সপ্তাহে 

২৫ ডলারের বেশি ব্যয় করবেন না। এই কাজের জন্য ম্যানেজার এমন 
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একজন 'হন্দ; সহযোগীকে সংগ্রহ করে নেবেন, যান একই সঙ্গে ভারতীয় 

জনগণ ও আমোরকার জনগণের স্ব স্ব দেশীয় আচার-আচরণ সম্পর্কে ওয়াকি- 

বহাল। দলের সফরকালণন 'বাভন্ন উদ্ভুত পাঁরাস্থিতি মোকাঁবলা করার কাজে 

এই সহযোগী ম্যানেজারকে পথ দেখাবেন ও উপদেশ দেবেন । 

২৯। যেহেত্ব ম্যানেজার দিল'টিকে কার্ধকর করার জনা এটি শিল্পীর 

ব্যান্তগত প্রাতানাধ এরক এলয়টের হাতে অর্পণ করবেন এবং শেষোল্ত 

ব্যাস্ত দাললটি 'বাধবদ্ধ করার জন্য ভারতবর্ষে শিল্পীর কাছে যাবেন, সুতরাং 

এঁ একই পদ্ধীততে দাললটি প্রত্যার্পত হওয়া ও ম্যানেজার কর্তৃক গৃহীত না 

হওয়া পর্যন্ত বৈধ চুান্তনামা হিসেবে পাঁরগাঁণত হবে না। 

[নরাপদভাবে খামে পুরে, ঠিকমত ডাকটিকিট লাগিয়ে,প্ব বাঁণত ঠিকানায় 

ভারত ও আমোরকার মধ্যে বহনকারঈ ডাকযোগে দলিলটি ম্যানেজারের কাছে 

ফেরত পাঠাতে হবে । 

শিল্পা যুস্তরান্ট্রে পদাপণণের পর চুন্তপন্রে তর স্বাক্ষর সনান্ত করবেন 

এবং তা করা হবে নিউইয়ক্ণ রাজ্য ও কাউণটর একজন নোটার পাবাঁলকের 

সমক্ষে । 

৩০। ১৮ ও ২০ নং ধারায় 'সব রকমের রচনা" বা রচনাবলী বলতে যে 

সব বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে কেবল সামায়কী এবং সংবাদপন্ত 

লাঁখত প্রবন্ধ ও রচনাগুলি পড়ে । কিন্তু উপন্যাস বা গ্রন্থরচনা উত্ত ধারাগুলির 

অঙ্গীভূত নয়। নাটকগ্দালকে ধারাবাহিকভাবে উপন্যাসাকারে রুপ 'দিলে 

সেই র্্পকৃতি উত্ত ধারাগুলির আওতায় পড়বে । 

এই দলিলটিকে কার্ধকর করার ক্ষেত্রে শিল্প' প্রথমে ম্যানেজারকে এই 

আঁধকারদান করছেন যে চুন্ত বলবৎ থাকাকালীন শল্পণ যাঁদ কোনো নাটক 

রচনা বা প্রযোজনা করেন তবে সেই নাটক বা নাটকগ্ীল উপচ্ছাপন করতে 

ম্যানেজার অস্বীকীতি জানাতে পারবেন অথবা এই চুক্তিনামার নিধধারত রশীত 

অনুধায়শ সেই নাটক বা নাটকগনলির উপস্থাপন করতে পারবেন । 

৩১। এই চ্রান্তপন্র উভয় পার্টি, তাদের এক্সিকিউটিভ আযডমিনিস্টেটর, 
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ব্যান্তগত প্রাতানাধ, উত্তরাধকারী এবং সংযুস্ত অন্যান্যদের উপর বাধ্যতা- 

মূলক । 

সাক্ষীর সমক্ষে উভয় পার্টি তদের পরস্পরের হাত মেলাচ্ছেন এবং পর্ব 

উাল্লাখত দিন ও বৎসরে চুন্তটিতে স্বাক্ষরদান করছেন । 

এই হল মূল দাললাটর সম্পূর্ণ বয়ান । ম্যানেজার কাল' রীড ও শাশর 

কুমার ভাদুড়ী নোটারি পাবালক এইচ জে. ফ্যারেলের সমর্থনপুন্ট এই দলিল- 

টিতে স্বাক্ষর করেন | . অন্যান্য যশদের স্বাক্ষর চুঁস্তনামাটিতে আছে তশরা 

হলেন ইরা এ. ক্যান্তল, লিউইস এম, শ্রীন এবং শাশরকুমারের পক্ষে বি. কে 

বসু । 

১ ১৩৭ 



সতুসেন পরিচালিত ও শিল্পনির্দেশিত নাটক ও চলচ্চিত্রের 
তালিকা 

আমোরকার অবস্থান কালে সতুসেন চাল্লশেরও বোশ নাটকে নকশা বিদ, 

সহকারখ প্রয়োগ নির্দেশক, প্রয়োগপ্রধান, সহকারী পাঁরচালক ও পরিচালক 

ণহসাবে কাজ করেছেন । তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাটকের নাম এবং বঙ্ধনীর 

মধ্যে তর কি ভূমিকা ছিল দেওয়া হল । 

1থু 'সম্টার্স 

আঙ্কল ভানয়া 

রেসারেকশন 

ওয়ার এযাণ্ড পদস 

রু বাড 
'মড সামার নাইটস ড্রিম 

দ সালাক ফায়ার 

মাকোোস 'মালয়নস 
লাইট অব এঁশয়া 
মিঃ মান পেন 

দ 'প্রটেনডেড বাস্ক 

দ জেলাস ওল্ডম্যান 

লা বুফ এ তে সালতুয়া 

আঁশ্তগোনে 
এ ছাড়াও 

রোমিও এযাগড জঁলিয়েট 
1মকাডো 

এস কেপ 

ফ্যান 

স্যানস ফর 'দ গানডার 

মেড ইন ফ্রান্স 

(প্রয়োগপ্রধান ) 

(এ) 

(এ) 

(এ) 

(এ) 

(এ) 

(এ) 
( মণ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাত ) 

( যুগ্ন পারচালক ) 
(এ) 

( মণ্চ ও আলোকসম্পাত ) 

(এ) 

( পারচালনা ও মণ্যানদেশ ) 

( পারচালনা ) 

ইত্যাঁদ নাটকের সঙ্গেও 'তাঁন সী্রয়ভাবে মৃস্ত হলেন । 'মিকাভো 
চলাচ্চন্নে তান সহকারখ পরিচালক ছিলেন । 
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* নাটক ূ 

পাঠ সংকেত £ যথাক্রমে নাটকের নাম, নাট্যমণ, প্রথম আভনয় রজনণর 

তাঁরখ, নাট্যকার এবং বন্ধনীর মধ্যে কাহিনগ ও কাহনকারের নাম, সবশেষে 

উল্লেখযোগ্য আঁভনেতা অভিনেত্রীর নাম । (2) এবং" *"চাহুত স্থানের তথ্য 

সংগ্রহ করা যায়নি। 

বিধুওপ্রিয়া-_রঙমহল £ ১৯৩১ ( ২৩ শ্রাবণ ১৩৩৮ ) $ যোগেশ চৌধুরী ঃ 
শিশিরকুমার, যোগেশ চৌধুরী, কৃষ্চন্দ্র দে, প্রভা দেবী, কঙ্কাবতণ, 

সরয্বালা, রাজলম্ষ্মী, শৈলেন চৌধুরী, কাঁতক দে, রাঁব রায়। 

ঝড়ের রাতে-_নাট্যানকেতন ( অধুনা াবশ্বরূপা ) £ ১৯৩১ £ শচবীন সেন £ 

নমলেন্দ লাহড়খ, নঈহারবালা, 'িরুপমাদেবশ, রাধকানন্দ, 

শেফাঁলকা ( পুতুল )। 

আলেয়।- নাট্যানকেতন £ (2) £ কাজী নজরুল ইসলাম ৪ ধখরাজ ভট্রাচার্য, 

নীহারবালা, নিরপমাদেবী, সমর ঘোষ, মণি ঘোষ, এবং 

জ্ঞান ঘোষ । 

দি্দি__নাট্যানকেতন £ (2) $ শিবরাম চক্রুবতর ( কাহিনী নিরুপমা দেবণ ) £ 

নীহারবালা, নিরুপমা, ন্ুধীন সেন, নির্মলেন্দ; লাহিড়ী । 

সিন্ধুগৌরব-_ রঙমহল £ (2)£ উৎপল সেন £ রাবি রায়, নিমলেন্দ 
লাহড়ী, উৎপল সেন। 

রঙের খেল।- রঙমহল ৪"**-" 

*"বঞ্কপ্রয়া” নাটকটি পাঁরচালনা করেন শীশরকুমার ভাদুড়ী। সতু সেন 

শিল্প-নর্দেশক ছিলেন । 
সত সেন ও নরেশ মিত্রের যুগ্ম-পরিচালনায় মণচ্থু হয় মহানশা”, 

'পাঁতব্রতা', “বাংলার মেয়ে”, “পথের সাথী, 'চারন্রহীন', দুই পদ্রুষণ 

ধাব্রশপান্না' ও অশোক' । 
পসরাজদ্দোল্লা" নাটকটি সত্ব সেন ও নির্মলেন্্ব লাহিড়ী যৌথভাবে 

পাঁরচালনা করেন । 

এছাড়া ছবি বিশ্বাস পরিচালিত “স্বামী” এবং শিশির মাল্লক ও বামনা 

' বায় পারচালিত "শ্যামল? নাটকে সতু সেন ছিলেন শিল্পনির্দেশক । 
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শাদী কি শুল-_রঙমহল £ (?) £ (2) রাঁব রায়, চাবুবালা দেবা, 

লালত বাবু । 

মহানিশা__রঙমহল £ ১৫ এরীপ্রল '৩৩ ৪ যোগেশ চৌধুরী (কাহনী 

অনুর-পা দেবী )$£ নরেশ মিন্র, যোগেশ চৌধুরী, রতান 

বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি রায়, ভূমেন রায়, কৃষ্ধন মুখোপাধ্যায়, পৃতুল, 

চারুবালা দেবী । 

অশোক--রঙওমহল ঃ ২ ডিসেম্বর '৩৩ £ মন্মথ রায় £ রাঁব রায়, ভূমেন রায়, 

রতশন বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্ত গৃপ্তা, নরেশ 'িন্র, চারুবালা দেবী । 

পতিব্রতা-_রঙমহল £ ৩১ মার্চ '৩৪ £ যোগেশ চৌধুরী ( কাঁহন? কুমার 

ধরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের 'স্পর্শমাণিঃ )£ নরেশ মিত্র, রতাঁন 

বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রভূষণ, কৃষ্ধন মুখোপাধ্যায়, পুতুল, শান্ত গপ্তা, 

যোগেশ চোধুরী । 

বাঙলার মেয়ে__রঙমহল £ ২০ সেপ্টেম্বর '৩৪ (৩ আশ্বন ১৩৫১ ) £ 

যোগেশ চৌধুরী (কাহিনী প্রভাব দেবী সরম্বতশর “পথের 

শেষে” )ঃ নরেশ মিন্র, যোগেশ চৌধুরী, রতান বন্দ্যোপাধ্যায়, 

রাঁব রায়, পৃতুল, চারুবালা দেবী । 

পথের সাঘী-_রঙমহল £ ৯ মে ৩৫ ৪ যোগেশ চৌধুরণ ঃ নরেশ মিব্র, 
যোগেশ চৌধুর+, রাঁব রায়, শা্ত গ্প্তা। 

চরিত্রহীন-_রঙমহল £ ১৯৩৫ £ যোগেশ চৌধুরী ( কাঁহনপ শরৎচন্দ্র ) £ 
নরেশ মিন্র, যোগেশ চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রতগন 

৷ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধারাজ ভট্টাচার্য, শান্ত গুপ্তা, পুতুল, চাবুবালাদেবী । 

কাজরী- রঙমহল £ ৭ অগান্ট ৩৪ £ সৌরণন মুখোপাধ্যায় কৌতুকাংশ ও 

শৈলেন রায় গজ্পাংশ £ যোগেশ চৌধুরী, চারুবালা, ভূমেন রায়, 

হাঁরালাল চট্টোপাধ্যায় । ৃ 

নঙ্দগরাণীর সংসার__রঙমহল £ (2)$ ষোগেশ চৌধুরী £ মনোরঞ্জন 
ভট্টাচার্য, রতান বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাহ্ুলী, প্রভা দেবী, শান্ত 

গুপ্তা, পৃতুল, সুহাঁসনী দেবী । 
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রাবণ- রঙমহল $£ (2) £ যোগেশ চৌধূরী £ যোগেশ চৌধুরী, রতান 

বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমেন রায়, জহর গাঙ্গুলী । 

1সরাজদ্দোল্লা- _নাট্যানকেতন £ ২৯ জুন *৩৮ £ শচীন্দ্রনাথ সেনগপ্ত £ 
নির্নলেন্দ্ব লাহিড়খ, রাঁব রায়, নীহারবালা, সরযবালা, 'নিরুপমা, 

ভূপেন চক্রুবতর্২, গোবিন্দ চক্রবতাঁ, মাণ ঘোষ, শিবকালা 

চট্টোপাধ্যায় । 

সমাজ-_নাট্যনিকেতন £ (2) £ জ্যোতি বাচজ্পাত £ ছাব বিশ্বাস । 

মীরকাশিম- নাট্যনকেতন £ ১৯৩৮ £ মন্মথ রায় ঃ নরেশ নর, ছবি 
বিশ্বাস, অপর্ণা দেবী, অমল বন্দ্যোপাধ্যায় । 

পথের দাবী নাট্টানফেতন £ ১৯ মে '৩৯ ৪ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 
( কাহন শরৎচন্দ্র )£ ছার বিশ্বাস, অহদন্দ্র চৌধুরী, অমল 

বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন চক্রবতর্স, কৃফধন, প্রভা দেবা, পুতুল । 

মহামায়ার চর- নাট্যানকেতন £ (2)£ যোগেশ চৌধুরী ঃ যোগেশ 

চৌধুরী, উৎপল সেন, পুতুল, নির্জলেন্্ লাহিড়ী । 

'পরিণীত!__নাট্টানকেতন £ ২৪ ডিসেমূর ৪০ ৪8 যোগেশ চৌধুরশ 

( কাঁহন? শরৎচন্দ্র )£ যোগেশ চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, ছবি 

বিশ্বাস, শৈলেন চৌধুরা, নীহারবালা, ছায়াদেবী, রাধারাণী দেবী । 

'ুই পুরুষ- নাট্যভারতী ( অধুনা গ্রেস )$ ১৯৪২ (১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯ ) £ 

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় £ নরেশ মিত্র, জহর গাম্গুলী, রবি রায়, 

ছাঁব বিশ্বাস, যোগেশ চৌধুরী, 'মীহর ভট্টাচার্য, প্রভা দেবী, 

রাজলগ্ষ্ঘী, ছায়া দেবা । 

পথের ডাক- নাট্যভারতশ £ ৮ জানুয়ারণ '৪৮ £ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় £ 

নরেশ মি, জহর গান্থুলী, 'মাহর ভট্টাচার্য, কুমার মি, 

প্রভা দেব, রাজলগ্ষ্নী, ছায়া দেবাঁ। 

দেবদাস-__নাট্যভারতণশ £ (2) $ অমর ঘোষ (কাহিনী শরৎচন্দ্র ) £ 

সরয্বালা, জহর গার্মুলশ, মনোরঞান ভট্টাচার্য, নর্মলেন্দব লাহিড়া, 

রাঁব রায়, রজিৎ রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী । 
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ধাত্রীপাক্সা-_নাট্যভারত £ ১৮ নভেম্বর *৪৩ £ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত £ 

জহর গাঙ্গলশী, রাঁব রায়, কৃষ্ধন, সরষবালা, প্রভা দেবা, 

ছায়া দেব, কেতকণ দত্ত । 

রামের মতি _রঙমহল £ ২২ জন :৪৪ £ দেবনারায়ণ গপ্ত ( কাহনী 
শরৎচন্দ্র ) £ জহর গাঙ্গুলী, বুদ্ধদেব মিশ্র, সন্তোষ সিংহ, তুলসাঁ 

চক্বতাঁ, হারধন, সৃহাঁসনী দেবী, বেলা দেবখ, রমা দেব । 

অধিকার-_ রঙমহল £ ১৪ সেপ্টেম্বর ,৪৪ ঃ অয়ক্কান্ত বক্সী £ সন্তোষ [সংহ, 
জহর গাঙ্গুলী, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্ত গুপ্তা, সুহাঁসনী, পণিমা । 

এই স্বাধীনতা-_রঙমহল £ ২৪ ডিসেম্বর :৪৯ £ শচীন্দ্রনাথ সেনগ্প্ত ৪ 
নর্মলেন্দব লাহড়শ, জহর গাঙ্গংল", মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, লীলাবতা, 

সরয-বালা, অপর্ণা দেব, রেখা চট্টোপাধ্যায়, রাঁঞ্জৎ রায় । 

কামাল আতাতুকঁ_নিউ এম্পায়ার ৪ (2)£ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ৪ 

নশীতশ মুখোপাধ্যায়, সুপ্তিধারা, সরষবালা, শ্যাম লাহা, কৃষ্ণচন্দ্র 

দে, ছাব বিশ্বাস, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ধন, অয়ক্কান্ত বক্সী । 

স্বামী করিম্খিয়ান (অধুনা অপেরা সিনেমা )2 (?)£ অমর ঘোষ 
( কাহন শরৎচন্দ্র) £ ছা বিশ্বাস, সরয্বালা । 

কুস্তী-কণণকৃধ__মিনার্ভা থিয়েটার £ ৫ জুলাই "৫৭ £ কেদারলাল রায় £ 
'মাহর ভট্টাচার্য, আজত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রণপাঁত চৌধুরী, জীবেন 

বসু, দীপক মুখোপাধ্যায়, দ্বিজ্ব ভাওয়াল, সরধ্বালা, সণতা দেবী । 

অসবণণ-_রঙমহল $ (2) জলধর চট্রোপাধ্যায় £ "-" **" 

জংঘাত- _রঙমহল £ (2) $ সুশীল দে 8 '*" ** 

নষ্টনীড়- রবশন্দ্রু জল্মোসব উপলক্ষে £ (2) £ শচীন্দ্রনাথ সেনগণ্প্ 
(রবীন্দ্রনাথের 'নঝ্টনীড়” অবলম্বনে ) ৪ :** *** 

শ্ামলী-ন্টার 8 ১৫ অক্টোবর '৫৩ £ দেবনারায়ন গুপ্চ £ সাবিত্রী 

চট্টোপাধ্যায়, উত্তমকুমার, জহর গাঙ্গুলী, মাহর ভ্রাচার্য, 

অনুপকুমার, কৃষ্ধন, তুল্সী চন্রুবতাঁ, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, 

অপর্ণা দেবী, রমা দেবী ও সরষ:বালা । 
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চলচ্চি 

মন্ত্রশক্তি--৩১ আগণ্ট ৩৫ $ উত্তরা £ কাহিনণ অন:র্পা দেবী $ প্রযোজক 
পপুলার পিকচার্স £ গাঁতকার /সুরকার শৈলেন রায় / কৃষচন্দ্র দে £ 

চিন্রগ্রহণ সৃরেশ দাস £ আঁভনয়াংশে- জহর গাঙ্গুলী, নির্মলেন্দু 

লাহড়ী, রতাঁন বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি গুপ্তা । 

আবতন__৯মে '৩৬ 2 শ্রী £ কাহিনী 'নিশিকান্ত বসুর 'ধার্যতা' $ চিন্রনাটয 

হেমন্ত গুপ্ত £ প্রযোজক পপুলার পিকচাস” $ গীতিকার / সুরকার 

শৈলেন রায় ও হাঁসরাশি দেব / সুরসঙ্ঘ £ সম্পাদনা চারু রায়, 

চিন্নগ্রহণ ভি, ভি, দাতে, শব্দষল্্ী চার্লস ভ্রীড, দৃশ্যপট মাতলাল £ 

আভনয়াংশে-__সুপ্রসন্ন চন্রুবতঁ, ধরেন ঘোষ, মনোরঞ্জন ভট্রাচার্য, 

1তনকাঁড় চন্রবতরঁ, শান্তি গৃপ্তা, প্রভা দেবী, রেণুকা রায় ও 

রাণশবালা । 

পণ্ডিত মশাই-_২৮ নভেম্বর '৩৬ £ শ্রী ঃ কাহিনী শরৎচন্দ্র ৪ চিত্রনাট্য 
সতু সেন ঃ প্রযোজক পপুলার 'পকচার্স ঃ সুরকার কমল দাশগৃপ্তঃ 

িন্রগ্রহণ সুরেশ দাস, শব্দযন্তী মধু শীল £ অভিনয়াংশে-_ 

রতঈন, রাঁব রায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তিনকাঁড় চন্রুবতাঁ, শান্ত 

গুপ্তা, প্রভা দেবশ, রেগকা বায়, রাণণীবালা । 

ইম্পক্সীর-_১+ সেপ্টেম্বর *৩৭ £ শ্রী ঃ কাহিনশ মনোরঞ্জন ভ্াচার্য £ 
বা চিত্রনাট্য সতু সেন £ প্রযোজক নিউ পপুলার পিকচাস ( সুধাঁর 

ধুমকেতু দাস ) £ গাঁতিকার শৈলেন রায় £ 'চনরগ্রহণ সুরেশ দাস, শব্দযল্্ী 

মধ্ শীল, শিল্পনির্দেশনা পরেশ দাস £ আভিনয়াংশে- _রতান, 

রাঁব রায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রঞ্জিত রায়, 'িভানন৭, শান্ত 

গুপ্তা, সাঁবন্রী, অপর্ণা, ডাঃ হরেন মুখোপাধ্যায়, আবধাসউদ্দীন, 

বারস ইসানোভিচ ও কিরা ইসানোভিচ । 

জাবঞ্জনীন বিবাহোৎদব-_-২৬ এপ্রল '৩৮ £ উত্তরা ঃ কাহনণ শচপন্দ্ুনাথ 

সেনগুস্ত £ প্রযোজক কাল ফিল্মস্ £ গীতিকার / সুরকার কমল 
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দাশগুপ্ত £ 'চন্গ্রহণ সুরেশ দাস, শব্দযল্মী মধু শীল £ 

আভনয়াংশে--জীবন গ্াঙ্গুলণ, ধারাজ ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন 

ভট্টাচার্য, ডাঃ হরেন মুখোপাধ্যায়, মাঁণ সেন, জহর পাঙ্গুলী, 
নবদ্বীপ হালদার, রাণীবালা, সাঁবন্রী, রেখা । 

চোখের বালি--৩০ জুলাই '৩৮ £ শ্রী £ কাহিনধ রবীন্দ্রনাথ £ প্রযোজক 
বি, পপ, মেহেতা এসোসিয়েটেড প্রোডিউসার্স £ গাঁতকার 

রবীন্দ্রনাথ £ "চন্রগ্রহণ ননী সান্যাল, শব্দযল্তী মধু শীল £ 

আঁভনয়াংশে-_মনোরঞ্জন ভভ্রাচার্য, ছবি বিশ্বাস, ডাঃ হরেন 

মুখোপাধ্যায়, শবকাল চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রভা মুখার্জ, ইন্দিরা 

রায়, রাজলন্ম্রী দেবী, আব গৃহঠাকুরতা । 

স্বামী-্ত্রী-_-২১ মার্চ :৪০ ৪ উত্তরা ঃ কাহনশ শচখন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত £ 

প্রধোজক কমল টাঁকজ 'লামটেড £ গীতিকার / সুরকার শৈলেন 

রায়/হমাংশু দত্ত £ আবহসঙ্গীত দাক্ষণা ঠাকুর, চিন্রশল্পী বিভূতি 

লাহা, শব্দযল্লী জগদীশ বসু ৪ অভিনয়াংশে- ছবি বিশ্বাস, 

অয়স্কান্ত বঞ্সী, সন্তোষ সিংহ, কৃষ্ধন, ছায়া দেবী, রাজলক্ষ্মী 

দেব+, চন্দ্রাবতী ও অপণণ । 
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মম্পাকের বর্তব্য 





এই গ্রন্থের প্রথম রচনা সতু সেনের আত্মস্মৃত' প্রথম প্রকাশিত 

হয় ১৩৭৮ সালের শারদীয় সংখ্যা এক্ষণ পাঁন্ুকায় । ক্রোড়পত্র- 

আকারে প্রকাশিত এ লেখাটর [নচে 'িয্নোস্ত বন্তব্যটটি ছাপা 

হয়েছিল । 

“মণ-প্রয়োগাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ সেন ( সত সেন ) গত সাতই 

আগস্ট প্রয়াত হয়েছেন । প্রায় এক যুগ যাবৎ ঠার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 

আত্মীয়তায় জাঁড়ত থাকার দরুণ ব্যন্তিগতভাবে তাকে খুব কাছ 

থেকে দেখার ও বিভিন্ন সময়ে তার মুখে নানা তথ্য শোনার 

সুযোগ পেয়েছিলাম । তার বৈচিত্রময় কর্মজীবন সম্পর্কে এক্ষণ- 

পান্রকার সম্পাদক যখন উৎসুক্য প্রকাশ করেন, তখন আম তাকে 

একটি স্মৃতিকথা লিখতে অনুরোধ কার । তান শরারের দিক 

থেকে অশন্ত হয়ে পড়োছলেন এবং বাংলায় কিছু লেখায় তার 
অনভ্যাস ছিল। তিনি যেভাবে বলে গেছেন, তাকেই আম 

কাঠামো দেওয়ার চেত্টা করেছি মান্ত। তার কাছ থেকে সংগৃহীত 

তথ্যাদিও এই রচনাটিতে ব্যবহৃত হয়েছে । দুর্ভাগ্যবশত রচনাটি 

সমাগ্ হওয়ার মান্ন দুশদন পূর্বে তিনি গত হন। শেষের কয়েকটি 

পৃষ্ঠা তাকে পাঠ ক'রে শোনাতে পার নি। ফলে, দেশে 

প্রত্যাবর্তনের পরবতাঁ তার কর্মজীবন-সম্পর্কত অংশটি অত্ন্ত 
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সংক্ষপ্ত ও অপর্ণ রয়ে গেল ৷ এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে পড়ে, 

নাট্য নিকেতনে মণ্চ-পাঁরচালক থাকাকালশন সতু সেন কর্তৃক 

মণ্চসম্জা, আলোকসম্পাত ও আভনয়-শক্ষাদানের জন্য একট 

স্কুল তৌরর আঁভনব প্রচেঙ্টার কথা । এ জাতীয় আরও "কচু 

তথ্য রচনাটিতে অনুল্লাখত নয়েছে । তশর সহধার্মণী শ্রীমতশ 

বাসন্তী সেনকে সম্পর্ণ রচনাটি শোনাই এবং তান এটি প্রকাশের 

অনুমাত দেন । 

আমিতাভ দাশগ্রপ্ত 

রচনাটি এক্ষণ-এ প্রকাশিত হওয়ার পর দ্ব-একটি ভ্রুট-বিচ্যাত 

চোখে পড়ে । এই গ্রন্থে সেগ্ুল সংশোধিত হয়েছে । তথ্যের 

একটি মারাত্মক ত্র্ণট অবশ্য এখানে ঘটে গেছে । লেখা হয়েছে, 

সতু সেন ১৯৩২-এ ভারতে ফিরে আসেন । বস্তুত তিনি প্রত্যাবর্তন 

করেন ১৯৩১-এ। এই প্রমাদের জন্য আম আন্তারকভাবে 

লাজ্জত । 

বাঁভন্বন হ্ছানে নাটক সম্পর্কে শিক্ষাদানের সময় তান তশর 

বন্তুতামালাকে "1075 969£9-016, 4002 [510061106 এবং 

1159 79010701009 01 £0810--এহ তিনটি পধায়ে 'লাপবদ্ধ 

করেন। 

১৯৫৭-র প্রথম দিকে 'মণ্টকাবু* এই নামে প্রথম রচনাটির আম 

অনুবাদ কার । এখানে রচনাটিকে আদ্যন্ত পরিমার্জনা করা হয়েছে । 

'আলো* এবং 'আভনয় বিজ্ঞান”"এর অন্তর্গত মোট তিন 'নবন্ধের 

অনুবাদ করেছেন সতু সেনের একমাত্র পুত্র শ্রীপার্থ সেন এবং 

নাট্যমোদী তরুণ শ্রীসমীর রায় ! এরা দুজনেই রবশন্দ্রভারতখ 

বিশ্বাবদ্যালয়ে নাটক-ীবভাগে বর্তমানে অধ্যয়নরত । এ ছাড়া 
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গ্রন্থের পারাশন্টাংশে সংযুন্ত সতুসেন-পাঁরচালিত ও শব্প-নির্দেশিত 

নাটকাভনয় সম্পর্কে যে বিস্তৃত তালিকাটি উদাহরণযেগ্য নিষ্ঠা, 

অনুসন্ধান ও পাঁরশ্রমের মাধ্যমে তারা আবজ্কার ও ন্যস্ত 

করেছেন, তা' গ্রন্থটর মর্ধাদা বাদ্ধর বিশেষ সহায়ক হয়েছে । 

এ-বিষয়ে তশদের যথাযোগ্য সহায়ত। ও পরামর্শ দানের জনা আম 

প্রবীন চলচ্চিত্র ও নাট্যরাঁসক শ্রীকালীশ যুখোপাধ্যায় এবং সতু 

সেনের ভ্রাতুষ্পুন্র শ্রীত্নীব সেনের প্রাত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি । 

সতু সেনের মৃত্যুর পর তর সংগৃহীত পন্তরপন্রিকা থেকে প্রাপ্ত 

তথ্যের [ভীত্ততে ১১৭১-এব বনোদন সংখ্যা দেশ-পাত্রকায় 

'আমোরকায় শাশরকুমার-সতু সেন প্রসঙ্গে এই নামে একটি 

বিভ্ত.ত প্রবন্ধ লীখ । রচনাটিকে প্রামাণিক করে তোলার জনা 

আমোরকায় আভনয় করার বষয়ে সেখানকার এক উদ্যোস্তার সঙ্গে 

শাশরকুমার ভাদুড়ী যে চুক্তিতে স্বার করেছিলেন তার আংশিক 

প্রীতালাপি, তর দলের দ্বারা সেখানে আভনীত বাভন্ন নাটক 

সম্পকে মার্কিন পত্র-পান্রকার মন্তব্যের কিছু কিছু অংশ ফোটোস্ট্যাট 

ক'রে প্রকাশ করা হয়েছিল । 

বাভন্ন পাঁরপ্রক রচনা থাকার দরুণ এই গ্রঙ্থে উপরোক্ত 

রচনাটিকে অনেকখান সংাঁফপ্ত আকারে উপাঁস্থত করতে হল । 

1শাশরকুমার-স্বাক্ষ'রত চুন্তনামাটির পর্ণ বয়ানের অনুবাদ স্বতন্ভাবে 

প্রকাশ করা হল । 

বাংলা নাট্যমণ্টের আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত রুপদানের ক্ষেত্রে 

সত সেনের অবদান অসামান্য । বছ ক্ষেত্রেই [তান প্রবর্তকের 

মর্যাদা পেতে পারেন । 

শাশরকুমার ভাদুড়ী পাঁরচালিত ১৯৩১-এর শেষার্ধে অভিনীত 

“বফুপ্রয়া' নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে রঙমহল থিয়েটারের উদ্বোধন হয় । 
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এই নাটকেই সর্বপ্রথম মৃড-লাইটং-এর প্রয়োগ করে সতু সেন 

আলোকসম্পাতের ক্ষেন্রে যুগান্তর সৃষ্টি করেন। এ বছরই তানি 
এককভাবে পরিচালনা করেন ঝড়ের রাতে |” আমাদের দেশে 

সীমিত সময়ে অর্থাৎ তিন ঘণ্টার বন্ধনীতে আভনীত প্রথম নাটক 

যে এটিই, তা অনেকে বিস্মৃত হয়েছেন । মণ্টে আলো ও শব্দের 

সাহাহ্য্য ঝড়, বৃষ্টি ও বজ:পাতের প্রথম রূপায়ন এই নাটকাভিনয়ের 

সময়েই হয় । 

যতদূর জানা গেছে, কাজী নজরুল ইসলামের রচনাকে মণচ্ছ 

করার প্রথম কৃতিত্ব সতু সেনের প্রাপ্য । নজরুলের 'আলেয়া” 

নাট্য-নকেতনে (অধুনা 'বশ্বরূপা ) একটি অপেরাধমণ নাটক 

গহসেবে আঁভনীত হয় । সুরকার ছিলেন কাঁব স্বয়ং । 

১১৩৩-এর ১৫ এাপ্রল রঙমহলে প্রথম ঘূর্ণায়মান রঙ্গমণ্ণ স্মৃন্টি 

করে বাংলা তথা ভারতাঁয় নাট্যজগতে আক্ষারক অর্থে বিপ্লব আনেন 

সতু সেন। এই আঁভনব মণ্ে সর্বপ্রথম অভিনীত হয় অনুরূপা দেবী 

প্রণীত ও যোগেশ চৌধুরীর দ্বারা নাট্য-রুপায়িত 'মহানিশা” নাটক । 

নাটকটি আভনয়কালে দৃশ্যপজ্জা ও আলোকসম্পাতের মাধ্যমে 

মণ্ে কপোতাক্ষী নদের বুকে আন্দোলত '্টিম লট যেভাবে 

দেখানো হয়, তা দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও বিস্ময় উৎপন্ন করে। 

ব্যস্তিতাল্পক আঁভনয় রীতির সমাপ্ত ঘিয়ে দলগত সৃসম 

আঁভনয় ধারা প্রবর্তনে সতু সেনের প্রয়াস ছিল অপারিসম । 

১৯৩৫-এর মে মাসে রঙমহলে আঁভনীত ও তার পারচালত 

“পথের সাথণী” দেখে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিতভাবে মন্তব্য করেন, 

« পিথের সাথী" রঙমহলের রঙ্গমণ্টে দেখে যে আনন্দ পেয়েছি, 

তাতে আমার ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে আঁভনয়কলাকে চরম 

উৎকর্ষে উন্নত করার প্রচেষ্টা আজ কোনো ব্যন্তি বিশেষের 'বিশেষত্ব 

নয় ।” 

নাট্যাভিনয়ের ক্ষেতে রবীন্দ্রনাথের কাঁবতার আবৃত্তি প্রথম শোনা 
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যায় শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন” আভনয় কালে । একটি বিশেষ মুহতে 

সত্ব সৈন সুসঙ্গতভাবে কবিতা টিকে সেখানে ব্যবহার করেছিলেন । 

রঙমহলে যোগেশ চৌধুরণ প্রণীত রাবণ নাট্যাভনয়ের ' সময়ে 

প্রণম্য শিল্পী যাঁমনী রায়ের "চন্রাঙ্কনের সাহাযো মণ্চ-পরিকজ্পনা 

করেন সতু সেন। ১৯৩৮-এর জুন মাসে নাট্য নিকেতন-মণ্ে 

শনর্মলেন্ত্ব লাহড়ণশর সহযোগে তান যখন সরাজদ্দৌল্লা নাটকটি 

মণ্যস্ছ করেন, কাজী নজরুল ইসলাম তার অনুরোধে নাটকটির 

গীতরচনা ও সুরদান করেন । 

মণ্চ পাঁরকল্পনা ও সাজসজ্জায় সময়গ্রমকে নিখৃ'তভাবে ফুটিয়ে 

তোলার প্রয়াস সতু সেনের সব সময়ই ছিল । প্রবণ নাট্যমোদণরা 

অনেকে এখনো স্মরণ করতে পারেন ীসন্ধগৌরব” নাট্রকের সেই 

রাজকীয় মণ্টসজ্জা, যেখানে মণ্ড জুড়ে সিন্ধু নদের উপকূলে 1বশাল 

নৌকার পাঁরকল্পনা করা হয়োছল। অথবা “অশোক"-এর মণ্জ 

পাঁরকম্পনায় অশোক যুগের পরিবেশ সৃম্টির সার্থকতার কথা স্মরণ 

করা যায় । মণ্ের ওপর বিশাল বৌদ্ধাবহার, দৃশ্যের পর দৃশ্যের 

অনবদ্য কাুচিন্র-পাঁরকল্পনা এবং মুড লাইটিং"এর গভার ব্যঞ্জনাময় 
প্রয়োগ দর্শকদের শ্তবধ ক'রে রেখেছিল । অম্বতবাজার পন্রিকায় 

আবেগপ্রবণ, জাতীয়তাবাদী ইংরেজীতে তো প্রায়ই এরকম মন্তব্য 

করা হত- 01790 0]) 13060177919]! ০০. 17859 £8৮1৮9৫ 61)0 

18111) 61025 01 99106911 96989 অথবা '-**০1 818 10125 1005899 

10, 05190668, 69 095৮, [50776170910] 19 10701080159 00170670086 

60 100110 আ) ৪ ৪0808. 65৮01610200 102 0179 739208%1) 968,89 ০7 

9126179]5 1097 11099.**+, 

তথাকাথত নাটকীয়তাঁবহন আপাত শাদামাটা 'বিষয়কেও 

উপন্থাপনের গুণে আকর্ষণীয় করার কোঁশল সতু সেনের আয়ত্তে 

ছিল। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই ১৯৩৪-এর আগন্ট মাসে তার 

পরিচালিত 'কাজরণ' নাটকাঁটর কথা মনে আসে । নাটকের মহড়া 
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কক্ষের ঘটনাবলাকে নিয়ে লেখা একটি কাঁহনী সাফালোর সঙ্গে 

মণ্টস্ছ করেছিলেন তান । 

এ দেশের অন্যতম প্রধান ওপন্যাঁসক তারাশঙ্কর বন্দ্যো 

পাধ্যায়ের রচিত কাঁহনধকে মণ্স্থ করার প্রথম গোৌরবও তার ॥ 

নাট]-ভারতী মণ্ডে (অধুনা গ্রেস সিনেমায় রূপান্তারত ) বাংলা 

১৩৪৯-এর ১৪ জৈোম্ঠ ( মে, ১৯৪২ ) তারাশঙ্কর-রচিত ও নাট্য- 

রূপায়ত “দ্বই পুরুষ” মণ্চস্ছ হয় । নাটকটি আশাতীত ভাবে মণ্ট- 

সফল হয়োছিল । ফলে, পরবতর্ঁ কালের অনেক নাট্য-পাঁরচালকই 

তার রচনার মণ্চরুপ দিতে আগ্রহী হন ।॥ মণ্চসচ্জা, আলোকসম্পাত 

ও সামাগ্রক পাঁরিকম্পনার জন্য দুই পুরুষ' সমন্ভ সংবাদপত্র দ্বারা 

যে ভাবে আভনন্দিত হয়েছিল, তা প্রায় অভুতপর্ব ৷ 

বত বড় সাহসঈ পাঁরচালকই হন না কেন, শুধু প্রাক্ স্বাধধনতা 

পর্বে কেন, পণ্চাশের দশকেও কেউ গান বাদ 'দিয়ে নাটক মণস্ছ 

করার কথা ভাবতে পারতেন না। ১৯৪৩-এর নভেম্বরে নাট্য- 

ভারতশতে শচঈন সেনগুপ্ত প্রণীত 'ধান্রী পান্না নাটকটিকে মণ্রুপ 

দিতে গিয়ে এই ঝুঁীক প্রথম গ্রহণ করেন সত্ব সেন। এ প্রসঙ্গে 

পরবতর্শ কালে আলোচনা প্রসঙ্গে তান একাদন আমাকে বলোছলেন 

যে আঁভনয় চলা কালে ঘটনার পর ঘটনার আবর্তে দর্শক-মনকে 

এমন ভাবে ভাঁসয়ে নিয়ে ধাওয়া হত যে গানের অভাববোধ তার 

আদৌ হত না। ধধান্রশ পান্না'র বিজ্ঞাপ্ততে সতু সেনের সহকারণ 

পাঁরচালক রূপে বুগ্মভাবে প্রখ্যাত আভনেতা জহর গাঙ্গুলী ও 

রাঁব রায়ের নাম দেখা বায় । 

কথাসাহাত্ক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অন্তত একটি নাটকের 

মণ্টাঁভনয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজকের ভূঁমকায় ছিলেন, এ তথ্য পাওয়া 

যায়। রঙমহলে ১৯৪৪-এর ২২ স্ত্বন আভনীত হয় তার বিখ্যাত 

গল্প রামের সৃর্মাতি* । কাহিনীর নাট্যরুপ দেন দেবনারায়ণ গৃপ্ত ॥ 

নাট্য-নিয়ল্্ক ( £ )-এর পদে ছিলেন সন্তোষ সিংহ । 

ডে 



শচীন সেনগুপ্ত প্রণীত এরীতহাঁসক নাটক “কামাল আতাতুর্ক, 

সণ্স্থছ করার পাঁরকম্পনাট ছিল আক্ষারক অথেই রাজকণয় । 

সহ সেন নিজেই বলেছেন, “এই নাটক রচনা ও পাঁরচালনার জন্য 
নাট্যকার ও আমাকে তুরস্কীবষয়ক অসংখা গ্রন্থ পাঁরশ্রম-সহকারে 

পাঠ করতে হয়োছিল ।॥, ঠার বন্তব্যে এও জানা যায় যে তুরস্কের 

কন্সাল-জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তান 'কামাল আতাতুর্ক" 

নাটক ও চলাচ্চন্র প্রদর্শনের অনুমাতি গ্রহণ কবেছিলেন । তবে 

শেষ পর্যন্ত চলাচ্চন্রে রূপায়ত করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি । 

বিপুল ব্যয়ে এবং আড়ম্বরের মাধ্যমে নাটকটি নিউ এম্পায়ার 

প্রেক্ষাগৃহে মণ্যস্থ করা হয়েছিল । মণ্সন্জা ও সাজপোশাকে 

এীতহাঁসকতা রক্ষার ক্ষেত্রে সতু সেন িবশেষভাবে সফল হয়ে 

[ছিলেন । এই নাটকে আলোকসম্পাত একাঁট সহযোগী উপকরণ 

না হয়ে বস্তুত একাঁট চারন্ররুপেই প্রাতভাত হয়ে উঠেছিল । সোঁদক 

থেকে 'কামাল আতাতুর্ক”, বিষ্ণুপ্রিয়া” বা ঝড়ের রাতের যোগ্য 

উত্তরস্রী। সতু সেন তার আত্মস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে 

নীতিশ মুখোপাপ্যায় কামাল আতাতুর্ক'-এর নাম ভূমিকায় 

ছিলেন । বদ্তৃত এ ভূমিকাতে শেষ পরধন্ত অবতার্ণ হন ছবি 
শবশ্বাস । তা ছাড়া স্বয়ং সতু সেন এই নাটকে অভিনয় করেন। 

প্রখ্যাত চিত্র ও নাট্য-আভনেতা ছাবি বিশ্বাস যে অন্তত একটি 

নাটকের পাঁরচালক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, একথা আজ প্রায় 

অজ্ঞাত । নাটকটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের “স্থান” কাহনার 

অমর ঘোষ-কৃত নাট্যরূপ ॥ কারণ্থিয়ান নাট্যমণ্ডে ( অধুনা 

অপেরা ?িসনেমা ) নাটকটি মণ্ুস্থ হয়োছিল। শিল্প-নির্দেশকের 

ভূমকায় ছিলেন সতু সেন। নাটকাঁট আঁভনয়ের সময়ে মুষলধারে 

বান্টপাত দেখানো হয়েছিল । 

নাট্য-পাঁরচালক হিসেবে সতু সেন শেষবার আত্মপ্রকাশ করেন 

পমনার্ভা রঙ্গমণ্ডে ১৯৫৭-র € জুলাই “কুস্তী-কর্ণ-কুফা' নাটকের 
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উদ্বোধনের মাধ্যমে । একটি পৃরাকাহনীকে আধুনিক মনন্তত্ব- 

সম্মত জটজটলতা সহ প্রকাশ করার প্রচেন্টা নাটকটিতে ছল । 

আদুলার সাহা.যো নাট্য-মানাসকতা প্রাতিফলনের রীতিমত পাঁরণত 

প্রয়াস কুষ্তী-কর্ণ-কৃষ্ণা'-য় দেখা যায় । 

সত্ব সেন রচিত 59 958০ 0৮০1৮'-এর পাগুযলিপিটির পুরো 

অনুবাদ এখানে উপাঁস্ছত করা হয়েছে । রচনাটিকে স্বতল্মভাবে 

প্রকাশ করলে তা” একটি পুশ্ভকার আকার নেবে । ীকন্তু আলো 

ও আঁভনয়শীবজ্ঞান 'নয়ে রচিত তার যে দুখাঁন পাগুযলীপি 

আমাদের কাছে আছে, সে দুটিই পাঁরপূর্ণ গ্রন্থাবশেষ । শুধু 

রবণন্দুভারতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের নাটক-ীবষয়ক অধ্যাপক র্পেই নন, 

পদলীর ন্যাশানাল স্কুল অব ড্রামা ও এশিয়ান থিয়েটারের 

পারচালক থাকার সময়েও এঁ পাগ্যালাপ দুটিকে তানি পঠন-পাঠন 

কালে বিশেষ রূপে ব্যবহার করেছিলেন । 075 11817608, 

পাগুযালাঁপাটির দু-একটি অংশ বিক্ষিপ্রভাবে ছড়ানো আছে বলে 

এখনই পাঠকের সামনে তার অন্তর্গত অধ্যায়গুলি কি কি, উল্লেখ 

করে উঠতে পারছি না। 1059 [90501099 0£ 496108-এ িবষয়- 

সূচি নিষ্মোন্তভাবে বিন্যন্ত করা হয়েহে-_ 

010810691 2--7:99998 ০1 019%61010 01 011102906 81:65) ১1116, 

11], 01091:9126 91011 01 001009106561010. 

017810692 77079861010. ০08) 7097 100100810) ৪00], 1109 110 

806102), 01098. 78010061070 01 8 72017890607, 

008169৮ 7- 19006 01869099 10000) 81017)9, 13986. 

01581692 2ড--1501001909, 79579, :10091017:96107 800. 

1009611796102, 

(01897065: ---74900075 01 19911106. 

010817651: ছ-80দ 6০ 90015 12090007501 1991108 ৮০ 

2১789061096, 
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এগুলির মধ্য থেকে এই গ্রন্থের কেবল পণ্চম অধ্যায়াটির 

'অনুবাদ 'এখানে তুলে দেওয়া হয়েছে । পরবতর্ঁ কালে সময়ে 

স্বযোগে সমগ্র পাগুযুলাঁপাটির অনুবাদ করার বাসনা আছে। 

“9 [16৮৮08? সম্পকেও একই কথা প্রযোজ্য । আমার 

বশ্বাস, সতু সেনের এই প্রধান রচনা দু'টি মূল ইংরোজতে প্রকাশিত 

হলে-_সর্বভারতাঁয় স্তরে নাট্যকমাঁদের অবশ্য পাঠ্য হিসেবে 

গৃহীত হবে । 

এই গ্রন্থ প্রকাশের বিষয়ে আমার বন্ধু এবং “আন্বি্ট* পান্রকার 

সম্পাদক শ্রীবগরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বিশেষ উৎসৃক্য প্রকাশ করেন 

এবং আশা প্রকাশনী সংস্থার সঙ্গে আমার যোগাযোগ কাঁরয়ে 

দেন। গ্রন্থাট প্রকাশের মুহূর্তে এ জন্য প্রথম আঁভনন্দন তারই 
প্রাপ্য । 

দৃদ্রণকার্ধ চলাকালীন সমণ্র সময় আমি রোগশয্যায় বন্দী 

ছিলাম এবং এখনও আছি । সমন্ত বিষয়াট নিছক পাঁরকজ্পনার 

আকারেই থেকে যেত, যাঁদ শ্রীসুধনর ভ্রাচার্ধ নিজে থেকে অগ্রসর 

হয়ে পরম মমতাম এটিকে নাজের কাজ ব'লে হাতে তুলে 

না নিতেন। প্র্ক-সংশোধন, অধ্যায়বন্যাস, মুদ্রণ পারিপাট, 

খসড়া পাঁরকজ্পনার মার্জনা, নাম-স্চী নির্মাণ__-এক কথায় গ্রশ্থাট 

প্রকাশের প্রায় প্রাতটি গ্তরে তান যে শ্রম স্বীকার করেছেন, তা 

আমার কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে রইল । 

প্রখ্যাত আলোক-শিঞ্পন শ্রীতাপস সেন সতু সেনের যোগ্য 

উত্তরসূরী । তশার সংশ্লিপ্ট-রচনাটি আমার সম্পাদনার দৈন্য 

কিন্তু পারমাণে নিশ্চয় লাঘব করবে । 

গ্রন্থে ব্যবহ্ধত আলোকচিন্রগুলির কয়েকাট ব্লক বছরুপী 

প্রকার সৌজন্যে পেয়েছি ৷ সত্ব সেনের সহধা্মণী শ্রমতণ বাসন্তী 

১৫ 



সেন গ্রন্থাট প্রকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয় যাবতশয় তথ্য ও চিত্র 

তশর সংগ্রহ থেকে উদার ভাবে ব্যবহার করতে 'দয়েছেন । তার 

সঙ্গে আমার সম্পক" শুন্ক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের নয় পু 
1বভন্ন ভাবে ধারা আমাকে সহায়তা করেছেন, তদের মধ্য 

শ্রীযীশু চৌধ,র+, শ্রীপ্রবীর সেন ও শ্রীঅজয় গুপ্তকে কৃতজ্ঞতা 

জ্ঞাপন করছি । সর্বেপাঁর বিশেষভাবে আভিনন্দন জানাচ্ছ আশা 

প্রকাশনশর তরুণ কর্ণধার শ্রণশশ্কর ভট্রাচার্যকে, যান গ্রম্থাঁটকে 

শোভন ক'রে তোলার জন্য তর দিক থেকে কোনো ন্রাট 

রাখেন নি । 

গ্রন্থে যা কিছু অসঙ্গাত ও 'বিচ্যাত রয়ে গেল, তার দাতিত্ব 

আমার । নিছক অসুচ্ছতার দোহাই এক্ষেত্রে নিশ্চয় কার্ধকর নয়। 

এ-সত্বেও যাঁদ গোঁড়ীয় নাট্যরাঁসকরা গ্রন্থাটকে গ্রহণ করেন, তবেই 

আমার ও আমার সহযোগীদের ষোথ শ্রম পুরজ্কৃত হবে । 

আঁমতাভ দাশগহপ্ত 



নামসূচা 
অপর্ণা দেব ৬১ 
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